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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 24 lipca 2020 r. 

 

o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w 

związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu 

 

(druk nr 169) 

 

 

USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 514, 567 i 1291) 

Art. 16c. 

1. Lekarz składa, za pomocą SMK, wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w 

wybranej dziedzinie medycyny odpowiednio do: 

1)   wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego 

zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne; 

2)   Ministra Obrony Narodowej - w przypadku lekarzy będących żołnierzami w czynnej 

służbie wojskowej, a także pełniących służbę lub zatrudnionych w podmiotach 

leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej; 

3)   ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w przypadku lekarzy pełniących 

służbę lub zatrudnionych w podmiotach leczniczych, utworzonych przez ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych. 

1a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie od dnia 1 lutego do dnia 28 

lutego - na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane od dnia 1 marca do dnia 31 

marca, albo od dnia 1 września do dnia 30 września - na postępowanie kwalifikacyjne 

przeprowadzane od dnia 1 października do dnia 31 października. W przypadku awarii 

SMK trwającej dłużej niż godzinę, uniemożliwiającej złożenie wniosku w okresie 

tygodnia przed upływem odpowiednich terminów, terminy te przedłuża się o czas trwania 

awarii od momentu jej usunięcia. Przedłużenie terminu następuje z urzędu przez operatora 

systemu. 

1b. Do terminów, o których mowa w ust. 1a, nie stosuje się przepisów art. 58-60 ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 
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1c. 
(8)

 W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii minister 

właściwy do spraw zdrowia może zmienić terminy, o których mowa w ust. 1a. W 

przypadku nieustania okoliczności będących przyczyną zmiany terminów minister 

właściwy do spraw zdrowia dokonuje ponownej zmiany tych terminów, jednak łączny 

okres przesunięcia danego terminu nie może być dłuższy niż 5 miesięcy. Do tych 

terminów nie stosuje się przepisów art. 58-60 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego. Informację o zmianie tych terminów minister właściwy 

do spraw zdrowia ogłasza na swojej stronie internetowej. 

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

1)   imię (imiona) i nazwisko lekarza; 

2)   nazwisko rodowe; 

3)   miejsce i datę urodzenia; 

4)   płeć; 

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

tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania; 

6)   obywatelstwo (obywatelstwa); 

7)   adres miejsca zamieszkania; 

8)    cechy dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii 

Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

9)    numer prawa wykonywania zawodu; 

10)   numer seryjny, datę i podmiot wydający dokument prawa wykonywania zawodu; 

11)  posiadane tytuły specjalisty oraz rok ich uzyskania, a także tryb odbywania szkolenia 

specjalizacyjnego; 

12)  dotychczas odbywane szkolenia specjalizacyjne niezakończone uzyskaniem tytułu 

specjalisty i tryb ich odbywania; 

13)  wynik LEK albo LDEK; przepis art. 5 ust. 5 stosuje się odpowiednio; 

14)   posiadany stopień naukowy lub tytuł naukowy; 

15)  liczbę publikacji i ich wykaz; 

16)   okres zatrudnienia w jednostce akredytowanej, zgodnej z kierunkiem wnioskowanej 

specjalizacji; 

17)  wnioskowany tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego. 

3. Wojewoda potwierdza elektronicznie zapisanie zgłoszonych we wniosku, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 1, danych. 
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4. Minister Obrony Narodowej potwierdza elektronicznie zapisanie zgłoszonych we wniosku, 

o którym mowa w ust. 1 pkt 2, danych. 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych lub wyznaczona przez niego komórka 

organizacyjna potwierdza elektronicznie zapisanie zgłoszonych we wniosku, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 3, danych. 

6. (uchylony). 

7. W celu zakwalifikowania lekarza do odbycia szkolenia specjalizacyjnego przeprowadza 

się, za pomocą SMK i z wykorzystaniem danych zamieszczonych w SMK, postępowanie 

kwalifikacyjne, które obejmuje ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie szkolenia 

specjalizacyjnego oraz postępowanie konkursowe. 

8. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają, dwa razy w roku, odpowiednio wojewoda, 

Minister Obrony Narodowej albo minister właściwy do spraw wewnętrznych, zwani dalej 

"organami prowadzącymi postępowanie kwalifikacyjne". 

9. Postępowanie konkursowe przeprowadza się, jeżeli liczba kandydatów do odbycia 

szkolenia specjalizacyjnego spełniających warunki określone w ust. 6 jest większa niż 

liczba miejsc szkoleniowych. 

10. W postępowaniu konkursowym uwzględnia się: 

1)   w przypadku lekarza, który występuje o rozpoczęcie specjalizacji w trybie 

rezydentury wynik LEK, albo, w przypadku lekarza dentysty - LDEK; 

2)    w przypadku lekarza, który występuje o rozpoczęcie specjalizacji w trybie 

pozarezydenckim, jeżeli posiada odpowiednią specjalizację I lub II stopnia bądź tytuł 

specjalisty, wynik egzaminu w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia 

albo PES, albo wynik LEK/LDEK oraz punkty dodatkowe - za posiadanie stopnia 

naukowego doktora w zakresie nauk medycznych, odpowiedni okres zatrudnienia w 

jednostce akredytowanej zgodny z kierunkiem specjalizacji, publikacje w 

czasopismach naukowych zamieszczonych w wykazie czasopism naukowych ujętych 

w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 

pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 

3)    w przypadku lekarza, który występuje o rozpoczęcie specjalizacji w trybie 

pozarezydenckim, jeżeli nie posiada odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub 

tytułu specjalisty, wynik LEK/LDEK oraz punkty dodatkowe - za posiadanie stopnia 

naukowego doktora nauk medycznych, odpowiedni okres zatrudnienia w jednostce 

akredytowanej zgodny z kierunkiem specjalizacji, publikacje w czasopismach 
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naukowych zamieszczonych w wykazie czasopism naukowych ujętych w wykazie 

sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

10a. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej lekarzy, ubiegających się o miejsce 

szkoleniowe w tej samej dziedzinie, identycznego wyniku w postępowaniu konkursowym, 

średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku ze 

wskazaniem skali ocen, jaka obowiązywała na uczelni. 

10b. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej lekarzy, ubiegających się o miejsce 

szkoleniowe w tej samej dziedzinie, identycznego wyniku w postępowaniu 

kwalifikacyjnym prowadzonym przez Ministra Obrony Narodowej, pierwszeństwo w 

przyznaniu miejsca otrzymuje lekarz pozostający w dniu postępowania kwalifikacyjnego 

w służbie czynnej. 

10c. W przypadku lekarzy będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej, a także 

pełniących służbę lub zatrudnionych w podmiotach leczniczych utworzonych i 

nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, uwzględnia się punkty dodatkowe - za 

co najmniej 3-letni okres pozostawania na stanowisku służbowym w jednostce wojskowej 

w związku z wyznaczeniem na to stanowisko lub pobyt na misjach Polskich 

Kontyngentów Wojskowych. 

[11. Wynik postępowania konkursowego stanowi procent maksymalnej liczby punktów 

uzyskanych za LEK/LDEK, o których mowa w ust. 10 pkt 1 albo procent maksymalnej 

liczby punktów uzyskanych z LEK/LDEK lub egzaminu w zakresie odpowiedniej 

specjalizacji I lub II stopnia albo PES oraz punktów dodatkowych, o których mowa w ust. 

10 pkt 2 albo procent maksymalnej liczby punktów uzyskanych z LEK/LDEK oraz punktów 

dodatkowych, o których mowa w ust. 10 pkt 3.] 

<11. Wynik postępowania konkursowego stanowi procent maksymalnej liczby punktów 

uzyskanych za LEK albo LDEK oraz punktów dodatkowych, o których mowa w ust. 

10 pkt 1, albo procent maksymalnej liczby punktów uzyskanych za LEK albo LDEK 

albo egzaminu w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES oraz 

punktów dodatkowych, o których mowa w ust. 10 pkt 2 i ust. 10c, albo procent 

maksymalnej liczby punktów uzyskanych za LEK albo LDEK oraz punktów 

dodatkowych, o których mowa w ust. 10 pkt 3 oraz ust. 10c.> 
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12. W przypadku osób posiadających wynik Lekarskiego Egzaminu Państwowego lub 

Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego w postępowaniu konkursowym wynik 

tych egzaminów uznaje się za równoważny z wynikiem odpowiednio LEK lub LDEK. 

13. Do odbywania szkolenia specjalizacyjnego kwalifikuje się lekarzy, w liczbie 

odpowiadającej liczbie wolnych miejsc przyznanych na dane postępowanie 

kwalifikacyjne w danej dziedzinie medycyny w danym województwie albo posiadanych 

przez dany podmiot, w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu 

konkursowym. 

14. Lekarz może zwrócić się do organu prowadzącego postępowanie kwalifikacyjne o 

weryfikację postępowania kwalifikacyjnego, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy 

lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rozpoczęcia danego szkolenia 

specjalizacyjnego. Listę ogłasza się na stronie internetowej właściwego organu oraz za 

pomocą SMK. 

15. Lista lekarzy niezakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w 

określonej dziedzinie medycyny zawiera pouczenie dotyczące weryfikacji, o której mowa 

w ust. 14. 

16. Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego określa 

regulamin postępowania kwalifikacyjnego określony w przepisach wydanych na 

podstawie art. 16g ust. 1 pkt 4. 

16a. Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego 

prowadzonego przez Ministra Obrony Narodowej określa regulamin postępowania 

kwalifikacyjnego określony w przepisach wydanych na podstawie art. 16x ust. 2. 

17. Organ prowadzący postępowanie kwalifikacyjne, uwzględniając wynik 

przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, kieruje lekarza, za pomocą SMK, do 

odbywania szkolenia specjalizacyjnego w podmiocie, o którym mowa w art. 19f ust. 1, 

posiadającym wolne miejsce szkoleniowe. W przypadku lekarzy będących żołnierzami w 

czynnej służbie wojskowej, a także pełniących służbę lub zatrudnionych w podmiotach 

leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, organ 

prowadzący postępowanie kwalifikacyjne, uwzględniając wynik przeprowadzonego 

postępowania kwalifikacyjnego, wskazuje lekarzowi, za pomocą SMK, wolne miejsce 

szkoleniowe i wydaje skierowanie do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w 

podmiocie, o którym mowa w art. 19f ust. 1, posiadającym wolne miejsce szkoleniowe. 
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17a. W celu umożliwienia odbywania szkolenia specjalizacyjnego w podmiocie, o którym 

mowa w art. 19f ust. 1, po zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym, wojewoda może 

wystąpić z wnioskiem o udostępnienie wolnego miejsca szkoleniowego pozostającego w 

dyspozycji Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 

17b. Minister Obrony Narodowej może wystąpić z wnioskiem o udostępnienie wolnego 

miejsca szkoleniowego pozostającego w dyspozycji właściwego wojewody lub ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych. 

17c. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może wystąpić z wnioskiem o udostępnienie 

wolnego miejsca szkoleniowego pozostającego w dyspozycji właściwego wojewody lub 

Ministra Obrony Narodowej. 

18. Lekarz może zostać skierowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w określonej 

dziedzinie medycyny po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu lekarza albo prawa 

wykonywania zawodu lekarza dentysty. 

19. W przypadku lekarza, o którym mowa w art. 16 ust. 4, przepisów ust. 1a i 1b oraz ust. 7-

16 nie stosuje się. Przepis ust. 17 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 16i. 

1. Lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne przez cały okres jego trwania w wymiarze czasu 

równemu czasowi pracy lekarza zatrudnionego w podmiocie leczniczym, o którym mowa 

w art. 93 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, oraz pełni dyżury 

lub pracuje w systemie zmianowym lub równoważnym w maksymalnym czasie pracy 

dopuszczonym przepisami o działalności leczniczej. 

2. Lekarz: 

1)    będący żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, a także pełniący służbę lub 

zatrudniony w podmiocie leczniczym utworzonym i nadzorowanym przez Ministra 

Obrony Narodowej, 

2)   będący funkcjonariuszem w stosunku służby w jednostkach organizacyjnych 

podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 

3)   będący funkcjonariuszem Służby Więziennej lub zatrudniony w podmiocie 

leczniczym utworzonym przez Ministra Sprawiedliwości lub organy Służby 

Więziennej 

- może odbywać szkolenie specjalizacyjne w innym wymiarze czasu niż określony w ust. 

1, na warunkach określonych przez właściwe organy, które są obowiązane zapewnić, 
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aby łączny czas trwania, poziom i jakość odbywanego przez lekarza szkolenia 

specjalizacyjnego nie były niższe niż w przypadku odbywania odpowiedniego 

szkolenia specjalizacyjnego w wymiarze czasu, o którym mowa w ust. 1. 

3. Lekarzowi pełniącemu dyżur medyczny w ramach realizacji programu specjalizacji 

przysługuje wynagrodzenie na podstawie umowy o pełnienie dyżurów, zawartej z 

podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne lub staż kierunkowy. 

4. Lekarzowi, który odbywa szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury, pełniącemu 

dyżur medyczny, w ramach realizacji programu specjalizacji, przysługuje wynagrodzenie 

na podstawie umowy o pracę, o której mowa w art. 16h ust. 1. Przepis art. 95 ustawy z 

dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej stosuje się odpowiednio. 

<4a. Jeżeli lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w okresie ogłoszenia stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie może realizować programu 

szkolenia specjalizacyjnego w wymiarze, o którym mowa w ust. 1, za czas 

nierealizowania programu szkolenia przysługuje mu wynagrodzenie w 

dotychczasowej wysokości, o ile zgłosił jednostce szkolącej gotowość do realizacji 

programu tego szkolenia. Przepisy te nie dotyczą wynagrodzenia, o którym mowa w 

ust. 3 i 4.> 

Art. 16l. 

1. Okres trwania szkolenia specjalizacyjnego ulega przedłużeniu o czas nieobecności lekarza 

w pracy: 

1)   w przypadkach przewidzianych w art. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590); 

2)   z powodu urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę na czas nie dłuższy niż 3 

miesiące w okresie trwania szkolenia specjalizacyjnego; 

3)   w przypadkach określonych w art. 92, 176-179, 182
3
, 185, 187 i 188 Kodeksu pracy; 

4)   z powodu urlopu bezpłatnego, nie dłuższego niż 2 lata, udzielonego przez pracodawcę 

w celu odbycia stażu zagranicznego zgodnego z programem odbywanego szkolenia 

specjalizacyjnego, po uzyskaniu zgody kierownika specjalizacji; 

5)   z powodu przerwy nie dłuższej niż 14 dni wynikającej z procedur stosowanych przy 

zmianie trybu lub miejsca odbywania szkolenia specjalizacyjnego; 

<5a) w przypadku, o którym mowa w art. 16i ust. 4a.> 
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6)   z powodu przerwy nie dłuższej niż 12 miesięcy wynikającej z realizacji specjalizacji 

odbywanej w trybie, o którym mowa w art. 16h ust. 2 pkt 5. 

2. Okres trwania szkolenia specjalizacyjnego zostaje dodatkowo przedłużony o okres 

udzielonego lekarzowi przez pracodawcę urlopu wychowawczego na zasadach 

określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 

3. W uzasadnionych przypadkach zgodę na dodatkowe przedłużenie okresu trwania szkolenia 

specjalizacyjnego może wyrazić wojewoda, a w odniesieniu do lekarzy odbywających 

specjalizację w ramach rezydentury - minister właściwy do spraw zdrowia. 

4. Okres trwania szkolenia specjalizacyjnego w stosunku do lekarzy będących żołnierzami w 

czynnej służbie wojskowej, a także pełniących służbę lub zatrudnionych w podmiotach 

leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, może być 

przedłużony dodatkowo przez Ministra Obrony Narodowej o czas pełnienia służby poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oddelegowania do pełnienia służby w innej 

jednostce wojskowej lub tymczasowego wykonywania zadań, które uniemożliwiają 

realizowanie szkolenia specjalizacyjnego. 

4a. W uzasadnionych przypadkach, innych niż określone w ust. 1, 2 i 4, zgodę na dodatkowe 

przedłużenie okresu trwania szkolenia specjalizacyjnego w stosunku do lekarzy będących 

żołnierzami w czynnej służbie wojskowej, a także pełniących służbę lub zatrudnionych w 

podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony 

Narodowej, może wyrazić Minister Obrony Narodowej. 

5. Okres trwania szkolenia specjalizacyjnego w stosunku do lekarzy będących 

funkcjonariuszami w stosunku służby w jednostkach organizacyjnych podległych lub 

nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych może być 

przedłużony dodatkowo przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych o czas 

pełnienia służby poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5a. W uzasadnionych przypadkach, innych niż określone w ust. 1, 2 i 5, zgodę na dodatkowe 

przedłużenie okresu trwania szkolenia specjalizacyjnego, w stosunku do lekarzy będących 

funkcjonariuszami w stosunku służby w jednostkach organizacyjnych podległych lub 

nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo zatrudnionych 

na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej, albo pełniących służbę w 

podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 

może wyrazić minister właściwy do spraw wewnętrznych. 
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5b. Informacje o przedłużeniu lekarzowi okresu szkolenia specjalizacyjnego są umieszczane 

w SMK przez właściwe podmioty, z dodatkowym wskazaniem: 

1)   okresu przedłużenia; 

2)   imienia (imion) i nazwiska osoby, której przedłużenie dotyczy; 

3)   przedmiotu rozstrzygnięcia; 

4)   rodzaju rozstrzygnięcia; 

5)   organu przedłużającego. 

6. Lekarz lub właściwy podmiot ma obowiązek poinformować właściwy organ, o którym 

mowa w art. 16c ust. 1, o planowanej przez lekarza nieobecności, w szczególności z 

powodów, o których mowa w ust. 1, 2, 4-5, trwającej dłużej niż 3 miesiące. 

7. Wojewoda posiadający informację o nieobecności, o której mowa w ust. 6, lub innej 

nieobecności lekarza trwającej dłużej niż 3 miesiące może skierować na okres tej 

nieobecności innego lekarza, zakwalifikowanego do odbywania szkolenia 

specjalizacyjnego, do odbywania tego szkolenia w podmiocie prowadzącym szkolenie 

specjalizacyjne, biorąc pod uwagę możliwość odbycia przez niego części lub całości 

programu specjalizacji oraz możliwość wykorzystania miejsc szkoleniowych. 

8. Skierowania, o którym mowa w ust. 7, dokonuje się za pomocą SMK. 

 

Art. 16m. 

1. Lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne pod kierunkiem lekarza zatrudnionego na 

podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej albo wykonującego zawód na 

podstawie stosunku służby w podmiocie prowadzącym szkolenie specjalizacyjne, 

wyznaczonego przez kierownika tego podmiotu, zwanego dalej "kierownikiem 

specjalizacji". 

2. Kierownikiem specjalizacji może być lekarz posiadający II stopień specjalizacji lub tytuł 

specjalisty w dziedzinie medycyny będącej przedmiotem szkolenia specjalizacyjnego, a w 

uzasadnionych przypadkach w pokrewnej dziedzinie medycyny. 

3. Lekarz odbywa staż kierunkowy pod kierunkiem lekarza posiadającego II stopień 

specjalizacji lub tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny wyznaczonego przez 

kierownika jednostki realizującej staż kierunkowy, który wyraził zgodę na pełnienie tej 

funkcji, zwanego dalej "kierownikiem stażu". 

4. Kierownik specjalizacji oraz kierownik stażu mogą prowadzić jednocześnie szkolenie 

specjalizacyjne nie więcej niż trzech lekarzy, a w uzasadnionych potrzebami kadrowymi 
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przypadkach, za zgodą konsultanta krajowego w danej dziedzinie medycyny - czterech 

lekarzy. 

5. Kierownik specjalizacji jednocześnie może dodatkowo kierować stażem kierunkowym nie 

więcej niż dwóch lekarzy. 

6. Kierownik specjalizacji jest odpowiedzialny za ustalanie i przekazanie lekarzowi, w 

szczególności za pomocą SMK, rocznych szczegółowych planów szkolenia 

specjalizacyjnego, obejmujących w szczególności miejsce odbywania staży kierunkowych 

w sposób zapewniający realizację programu specjalizacji, w terminie miesiąca od dnia 

rozpoczęcia kolejnego roku odbywanego szkolenia specjalizacyjnego, w uzgodnieniu z 

kierownikiem podmiotu prowadzącego szkolenie specjalizacyjne. Kierownik specjalizacji 

niezwłocznie odnotowuje każdą zmianę w rocznym szczegółowym planie szkolenia 

specjalizacyjnego. Roczne szczegółowe plany szkolenia specjalizacyjnego oraz jego 

zmiany są zamieszczane w SMK. 

6a. Kierownik specjalizacji niezwłocznie potwierdza realizację przez lekarza poszczególnych 

elementów szkolenia specjalizacyjnego za pomocą SMK, w szczególności przez 

potwierdzanie wpisów uzupełnianych na bieżąco przez lekarza w EKS. 

7. Kierownik specjalizacji sprawuje nadzór nad realizacją programu specjalizacji przez 

lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W ramach sprawowanego nadzoru 

kierownik specjalizacji, a w odniesieniu do pkt 2-4 lekarz kierujący stażem kierunkowym: 

1)    ustala, za pomocą SMK, szczegółowy plan szkolenia specjalizacyjnego; 

1a)   czuwa nad dopełnieniem obowiązku bieżącego uzupełniania EKS; 

2)   konsultuje i ocenia proponowane i wykonywane przez lekarza badania diagnostyczne 

i ich interpretację, rozpoznania choroby, sposoby leczenia, rokowania i zalecenia dla 

pacjenta; 

3)   prowadzi nadzór nad wykonywaniem przez lekarza zabiegów diagnostycznych, 

leczniczych i rehabilitacyjnych objętych programem specjalizacji do czasu nabycia 

przez lekarza umiejętności samodzielnego ich wykonywania; 

4)   uczestniczy w wykonywanym przez lekarza zabiegu operacyjnym albo stosowanej 

metodzie leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta, do 

czasu nabycia przez lekarza umiejętności samodzielnego ich wykonywania lub 

stosowania; 
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5)   wystawia opinię zawodową, w tym dotyczącą uzdolnień i predyspozycji zawodowych, 

umiejętności manualnych, stosunku do pacjentów i współpracowników, zdolności 

organizacyjnych i umiejętności pracy w zespole; 

6)   wnioskuje odpowiednio do wojewody, Ministra Obrony Narodowej albo ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych o przerwanie szkolenia specjalizacyjnego przez 

lekarza, który nie realizuje programu specjalizacji; 

7)   wnioskuje odpowiednio do wojewody, Ministra Obrony Narodowej albo ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych o przedłużenie czasu trwania szkolenia 

specjalizacyjnego; 

8)    potwierdza, za pomocą SMK, zrealizowanie poszczególnych elementów programu 

specjalizacji oraz zrealizowanie całości szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z 

programem specjalizacji. 

8. Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne, po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika 

specjalizacji, może wystąpić do dyrektora CMKP z wnioskiem o uznanie za równoważne 

ze zrealizowaniem elementów programu specjalizacji stażu szkoleniowego, obejmującego 

szkolenie i uczestniczenie w wykonywaniu oraz wykonanie zabiegów lub procedur 

medycznych, a także staży kierunkowych lub kursów szkoleniowych odbytych za granicą 

lub w kraju, w podmiotach prowadzących szkolenie specjalizacyjne, i ewentualne 

skrócenie okresu odbywanego szkolenia specjalizacyjnego, jeżeli okres od dnia ich 

ukończenia do dnia rozpoczęcia przez lekarza szkolenia specjalizacyjnego nie jest dłuższy 

niż 5 lat. 

9. (uchylony). 

10. Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne, po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika 

specjalizacji, może wystąpić do dyrektora CMKP z wnioskiem o uznanie do okresu 

odbywania szkolenia specjalizacyjnego, stażu szkoleniowego, obejmującego szkolenie i 

uczestniczenie w wykonywaniu oraz wykonanie zabiegów lub procedur medycznych, a 

także staży kierunkowych lub kursów szkoleniowych zrealizowanych za granicą w 

okresie aktualnie odbywanego szkolenia specjalizacyjnego. 

11. Lekarz będący żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, a także pełniący służbę lub 

zatrudniony w podmiocie leczniczym utworzonym i nadzorowanym przez Ministra 

Obrony Narodowej, odbywający specjalizację, po uzyskaniu opinii kierownika 

specjalizacji oraz konsultanta w danej dziedzinie medycyny lub dziedzinach medycyny 

związanych z realizacją zadań państwa związanych wyłącznie z obronnością kraju w 
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czasie wojny i pokoju, może wystąpić do dyrektora CMKP z wnioskiem o uznanie części 

okresu odbywania specjalizacji w zakresie odpowiedniego modułu, w przypadku gdy 

pełnił służbę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem że charakter tej 

służby, w tym uczestniczenie w wykonywaniu oraz wykonywanie zabiegów i procedur 

medycznych, odpowiadał właściwemu programowi specjalizacji. 

12. Dyrektor CMKP na podstawie opinii powołanego przez siebie zespołu może uznać, w 

drodze decyzji, staże i kursy, o których mowa w ust. 8, za równoważne ze zrealizowaniem 

części programu specjalizacji i skrócić lekarzowi okres odbywania tego szkolenia, jednak 

nie więcej niż o 1/2 okresu trwania szkolenia specjalizacyjnego lub modułów, o których 

mowa w art. 16 ust. 2. 

13. Dyrektor CMKP na podstawie opinii powołanego przez siebie zespołu może uznać, w 

drodze decyzji, staże i kursy, o których mowa w ust. 8 i 10, za równoważne ze 

zrealizowaniem części programu specjalizacji. 

13a. Decyzje, o których mowa w ust. 12 i 13, zamieszcza się w SMK i dodatkowo podaje w 

nim: 

1)   datę decyzji; 

2)   imię (imiona) i nazwisko osoby, której decyzja dotyczy; 

3)   przedmiot decyzji; 

4)   rodzaj rozstrzygnięcia; 

5)   organ wydający decyzję. 

14. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 12 i 13, wchodzą: 

1)   konsultant krajowy właściwy dla danej dziedziny medycyny; 

2)   kierownik specjalizacji; 

3)   przedstawiciel towarzystwa naukowego właściwego dla danej dziedziny medycyny; 

4)   przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej posiadający tytuł specjalisty w danej 

dziedzinie medycyny i stopień naukowy doktora habilitowanego. 

15. 
(9)

 W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lekarz 

odbywający szkolenie specjalizacyjne może zostać skierowany przez: 

1)   wojewodę do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 

grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

do podmiotu, w którym odbywa szkolenie specjalizacyjne albo do innego podmiotu, 

albo 
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2)   pracodawcę do realizacji innych zadań niż wynikające z umowy, na podstawie której 

odbywa szkolenie specjalizacyjne, jeżeli nie zostanie wydana decyzja, o której mowa 

w pkt 1. 

16. 
(10)

 Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne, który został skierowany na podstawie 

ust. 15 do wykonywania pracy innej niż wynikająca z umowy, na podstawie której 

odbywa szkolenie specjalizacyjne, wykonuje pracę pod nadzorem lekarza specjalisty 

wyznaczonego przez kierownika jednostki, do której został skierowany. Lekarz specjalista 

nadzorujący pracę lekarza w trakcie szkolenia specjalizacyjnego nabywa odpowiednie 

uprawnienia kierownika specjalizacji, o których mowa w ust. 7. 

17. 
(11)

 Na wniosek lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne dyrektor CMKP może 

uznać, w drodze decyzji, okres, w którym lekarz ten nie realizował programu 

specjalizacji, za równoważny z realizowaniem tego programu, jeżeli w okresie tym 

realizował zadania, o których mowa w ust. 15. 

18. 
(12)

 Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne, któremu odwołano kurs specjalizacyjny 

w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, jest zwolniony z 

obowiązku realizacji tego kursu, jeżeli: 

1)   realizacja tego kursu wymaga przedłużenia szkolenia specjalizacyjnego o okres 

dłuższy niż 3 miesiące oraz 

2)   zrealizował wszystkie inne kursy objęte programem specjalizacji. 

<18a. Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne, który w związku ze stanem 

zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii nie może realizować szkolenia 

specjalizacyjnego w sposób zgodny z programem szkolenia specjalizacyjnego, jest 

zwolniony z obowiązku wykonania i udokumentowania procedur medycznych 

objętych danym programem szkolenia specjalizacyjnego, jeżeli: 

1) do wykonania danej procedury w liczbie przewidzianej w programie specjalizacji 

konieczne jest przedłużenie szkolenia specjalizacyjnego oraz 

2) kierownik specjalizacji potwierdzi w EKS, że lekarz posiada umiejętność 

wykonywania danej procedury, oraz 

3) wykonał daną procedurę co najmniej w liczbie stanowiącej połowę liczby w jakiej 

procedura ta powinna być wykonana zgodnie z programem szkolenia 

specjalizacyjnego.> 

19. 
(13)

 Przepisy [ust. 15-18] <ust. 15–18a> stosuje się odpowiednio do lekarza będącego 

żołnierzem w czynnej służbie wojskowej. 
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Art. 16rc. 

1. CEM organizuje PES dwa razy do roku w miejscach ustalonych przez dyrektora CEM. 

2. PES dla każdej specjalności jest składany w formie egzaminu testowego i egzaminu 

ustnego, w kolejności tych egzaminów ustalonej przez dyrektora CEM, obejmujących 

zakres odbytego szkolenia specjalizacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem procedur 

diagnostycznych i leczniczych, z wyłączeniem wykonywania inwazyjnych zabiegów i 

procedur medycznych. 

3. W uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw zdrowia może, na wniosek 

dyrektora CEM, wyrazić zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia egzaminu testowego 

PES dla wszystkich lekarzy dopuszczonych do PES w danej dziedzinie w określonej sesji 

egzaminacyjnej, z zachowaniem egzaminu ustnego, albo zdecydować o przeprowadzeniu 

PES jeden raz w roku - z zachowaniem wszystkich jego części, w jednej z sesji 

egzaminacyjnych. 

<3a. Jeżeli w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii 

przeprowadzenie egzaminu testowego albo ustnego PES nie będzie możliwe ze 

względu na bezpieczeństwo osób biorących udział w tym egzaminie, minister 

właściwy do spraw zdrowia może w trakcie sesji egzaminacyjnej podjąć decyzję o 

odstąpieniu od przeprowadzenia egzaminu testowego albo ustnego PES w danej 

dziedzinie w tej sesji z zachowaniem wyłącznie jednej z form PES. 

3b. Komunikat o odstąpieniu od przeprowadzenia egzaminu testowego albo ustnego 

PES, o których mowa w ust. 3a, zamieszcza się na stronie internetowej urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz na stronie internetowej 

CEM.> 

4. Testy i pytania testowe opracowuje i ustala CEM w porozumieniu z konsultantem 

krajowym właściwym dla danej dziedziny medycyny, a w przypadku braku takiego 

konsultanta - w dziedzinie pokrewnej lub jego przedstawicielem odrębnie dla każdej 

dziedziny medycyny oraz na każdą sesję egzaminacyjną. 

5. Testy, pytania i zadania egzaminacyjne są opracowywane, przetwarzane, dystrybuowane i 

przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby inne niż 

uczestniczące w ich opracowywaniu, przetwarzaniu, dystrybuowaniu i przechowywaniu, 

przeprowadzające PES lub sprawujące nadzór nad ich prowadzeniem. 

6. Testy i pytania testowe oraz zadania i pytania egzaminu ustnego PES mogą być 

udostępnione wyłącznie osobie przystępującej do tego egzaminu, na jej wniosek, po ich 
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wykorzystaniu w PES. Dyrektor CEM udostępnia testy i pytania testowe w drodze ich 

okazania w siedzibie CEM. Zakazane jest wynoszenie poza siedzibę CEM udostępnianych 

testów i pytań testowych oraz ich reprodukowanie, kopiowanie jakąkolwiek techniką lub 

przepisywanie. W przypadku naruszenia tego zakazu udostępnianie zostaje przerwane. 

Przebieg udostępniania może być monitorowany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz 

i dźwięk. 

7. Udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej podlegają wyłącznie pytania testowe wraz z poprawnymi 

odpowiedziami wykorzystane na potrzeby PES, po upływie 5 lat od dnia przeprowadzenia 

tego egzaminu. 

Art. 16s. 

1. (uchylony). 

2. Lekarzowi przysługuje urlop szkoleniowy w wymiarze 6 dni na przygotowanie się i 

przystąpienie do PES. Za czas urlopu szkoleniowego lekarz zachowuje prawo do 

wynagrodzenia. 

3. Egzamin testowy wchodzący w skład PES polega na rozwiązaniu 120 pytań zawierających 

pięć wariantów odpowiedzi, z których tylko jeden jest prawidłowy. Lekarz może wybrać 

tylko jedną odpowiedź. Za każdą prawidłową odpowiedź lekarz uzyskuje 1 punkt. W 

przypadku braku odpowiedzi albo zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi punkty nie są 

przyznawane. 

3a. Zdający PES w danym terminie może wnieść w trakcie egzaminu albo bezpośrednio po 

jego zakończeniu, przed opuszczeniem sali egzaminacyjnej, merytoryczne zastrzeżenie do 

pytania testowego wykorzystanego podczas tego PES. Zastrzeżenie składa się do 

dyrektora CEM na formularzu, którego wzór opracowuje CEM. W przypadku uznania 

zgłoszonego zastrzeżenia, zadanie testowe objęte zastrzeżeniem jest pomijane przy 

ustalaniu wyniku egzaminu testowego w stosunku do wszystkich zdających, co 

odpowiednio obniża liczbę możliwych do uzyskania punktów. Punkty za zadania 

unieważnione nie są przyznawane. 

4. Część testową PES uważa się za zaliczoną z wynikiem pozytywnym po uzyskaniu przez 

lekarza co najmniej 60% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów. 

4a. Przebieg PES może być dokumentowany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i 

dźwięk, o czym osoby przystępujące do egzaminu informuje się w zawiadomieniu o 

egzaminie lub bezpośrednio przed rozpoczęciem egzaminu. 
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4b. Test jest rozwiązywany przez zdającego samodzielnie. Podczas zdawania PES zdający nie 

może korzystać z żadnych pomocy naukowych i dydaktycznych, a także nie może 

korzystać z urządzeń służących do kopiowania oraz przekazywania i odbioru informacji. 

Naruszenie tego zakazu lub rozwiązywanie testu niesamodzielnie stanowi podstawę 

zdyskwalifikowania zdającego, co jest równoważne z uzyskaniem przez niego wyniku 

negatywnego. 

4c. W przypadku stwierdzenia, w trakcie egzaminu, naruszenia zakazu, o którym mowa w ust. 

4b, lub rozwiązywania testu niesamodzielnie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, 

o którym mowa w art. 16u ust. 5, dokonuje dyskwalifikacji zdającego i odnotowuje 

dyskwalifikację wraz ze wskazaniem jej przyczyny oraz godziną przerwania egzaminu 

testowego w protokole egzaminacyjnym. 

4d. W przypadku stwierdzenia, po zakończeniu egzaminu, na podstawie analizy obrazów 

zarejestrowanych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa w 

ust. 4a, że zdający naruszył zakaz, o którym mowa w ust. 4b, lub rozwiązał test 

niesamodzielnie, przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w 

art. 16u ust. 1, dokonuje dyskwalifikacji zdającego i odnotowuje dyskwalifikację wraz ze 

wskazaniem jej przyczyny w protokole egzaminacyjnym. 

4e. W przypadku, o którym mowa w ust. 4d, o dyskwalifikacji dyrektor CEM zawiadamia na 

piśmie zdyskwalifikowanego. Informację o dyskwalifikacji dyrektor CEM zamieszcza 

również w SMK. 

4f. O dyskwalifikacji dyrektor CEM zawiadamia właściwego: 

1)   okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, jeżeli lekarz lub lekarz 

dentysta jest członkiem okręgowej izby lekarskiej; 

2)   okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej wojskowej izby lekarskiej, 

jeżeli lekarz lub lekarz dentysta jest członkiem wojskowej izby lekarskiej. 

4g. Osoba zdyskwalifikowana nie może przystąpić do PES w kolejnej najbliższej sesji 

egzaminacyjnej od dnia dyskwalifikacji. 

5. (uchylony). 

6. Lekarz może składać PES po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. 

7. Przy składaniu przez lekarza egzaminu ustnego może być obecny kierownik specjalizacji 

jako obserwator. 

<7a. W uzasadnionych przypadkach, związanych z wystąpieniem zwiększonego 

zagrożenia epidemicznego lub innych okoliczności zagrażających bezpieczeństwu 
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osób uczestniczących w PES, dyrektor CEM w porozumieniu z przewodniczącym 

właściwej PKE może zdecydować, że egzamin ustny PES zostanie przeprowadzony 

za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających 

jednoczesny udział zdającego i wszystkich członków zespołu egzaminacyjnego, 

zwany dalej „zdalnym PES”. 

7b. Zdalny PES może być przeprowadzony w siedzibie CEM albo w innym miejscu 

wskazanym przez dyrektora CEM w porozumieniu z przewodniczącym zespołu 

egzaminacyjnego. 

7c. Wojewoda jest obowiązany do współpracy z dyrektorem CEM przy organizacji i 

przeprowadzaniu zdalnego PES. 

7d. W trakcie całego czasu trwania zdalnego PES zdający znajduje się pod 

bezpośrednim nadzorem pracownika CEM, przewodniczącego zespołu 

egzaminacyjnego albo przedstawiciela właściwego wojewody. Do przedstawiciela 

wojewody stosuje się art. 16u ust. 7 pkt 1 i ust. 8. 

7e. Oprogramowanie służące do przeprowadzenia zdalnego PES jest udostępniane i 

konfigurowane przez CEM. Przebieg zdalnego PES jest rejestrowany. 

7f. Zdający jest widziany i słyszany przez wszystkich członków zespołu egzaminacyjnego 

bezpośrednio lub za pomocą środków komunikacji, o których mowa w ust. 7a. 

7g. Do zdalnego PES stosuje się odpowiednio przepisy ust. 8, z zastrzeżeniem, że 

członkowie zespołu egzaminacyjnego, podczas całego egzaminu, są widziani i słyszani 

za pomocą środków komunikacji, o których mowa w ust. 7a. W przypadku zdalnego 

PES członkowie zespołu egzaminacyjnego składają ustne oświadczenia dotyczące 

wystawionych przez nich ocen. Oświadczenia te są rejestrowane za pomocą środków 

komunikacji, o których mowa w ust. 7a, lub, jeżeli nie ma takiej możliwości, za 

pomocą oprogramowania dostępnego na stacjach roboczych członków zespołu 

egzaminacyjnego.> 

8. Egzamin przeprowadza się w obecności co najmniej trzech członków komisji, o której 

mowa w art. 16u ust. 1. 

9. PES przeprowadza się zgodnie z regulaminem porządkowym ustalonym przez dyrektora 

CEM i zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 

10. W razie rażących uchybień formalnych w przeprowadzeniu PES lub nieprzewidzianych 

sytuacji mających wpływ na przeprowadzenie PES dyrektor CEM może unieważnić PES 
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w całości albo w części, w danym terminie dla danej dziedziny dla poszczególnych albo 

wszystkich zdających. 

11. Unieważnienie PES albo jego części powoduje, że traktuje się odpowiednio PES albo jego 

część jako niebyłą. Unieważniony egzamin jest powtarzany w terminie nie dłuższym niż 3 

miesiące od dnia, w którym decyzja o unieważnieniu stała się ostateczna. W przypadku 

unieważnienia całości PES wszystkie jego części odbywają się w terminie nie dłuższym 

niż 3 miesiące od dnia, w którym decyzja o unieważnieniu stała się ostateczna. 

11a. Unieważnienie PES w całości albo w części następuje, gdy osoba, która przystępowała 

do egzaminu, nie była do tego uprawniona. Unieważnienie PES albo jego części z 

przyczyn leżących po stronie zdającego powoduje, że uznaje się odpowiednio PES albo 

jego część za nieważną. Przepisów ust. 11 oraz art. 16w ust. 6 nie stosuje się. 

11b. W przypadku unieważnienia PES z przyczyn nieleżących po stronie zdającego, nie 

pobiera się opłaty, o której mowa w art. 16t ust. 1, od osoby zgłaszającej się do kolejnego 

egzaminu, która przystępowała do unieważnionego egzaminu. 

12. Decyzję o unieważnieniu dyrektor CEM podejmuje w terminie 14 dni od dnia powzięcia 

informacji o przyczynach uzasadniających unieważnienie PES albo jego części. 

13. Informacja o decyzji o unieważnieniu PES albo jego części jest ogłaszana na stronie 

internetowej CEM. Do doręczeń decyzji, o której mowa w ust. 12, przepisy ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. 

Decyzję zamieszcza się w SMK i dodatkowo podaje w nim: 

1)   datę decyzji; 

2)   imię (imiona) i nazwisko osoby, której decyzja dotyczy; 

3)   przedmiot decyzji; 

4)   rodzaj rozstrzygnięcia; 

5)   organ wydający decyzję. 

14. Od decyzji o unieważnieniu PES albo jego części przysługuje odwołanie do ministra 

właściwego do spraw zdrowia w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, składane za 

pośrednictwem dyrektora CEM. 

Art. 16t. 

1. W przypadku zgłoszenia do PES po raz drugi i kolejny lekarz ponosi opłatę w wysokości 

nie wyższej niż 25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez Prezesa 
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Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

"Monitor Polski", w drodze obwieszczenia, do dnia 15 stycznia każdego roku. 

2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, pobiera dyrektor CEM. 

3. Opłata, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód budżetu państwa. 

4. (uchylony). 

<4a. Z opłaty, o której mowa w ust. 1, za kolejne zgłoszenie do PES może zostać 

zwolniony lekarz, który w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub 

stanu epidemii mimo zgłoszenia się do PES nie przystąpił do tego egzaminu. 

4b. W celu uzyskania zwolnienia z opłaty, o którym mowa w ust. 4a, lekarz w terminie 

70 dni od dnia, w którym odbył się PES, do którego miał przystąpić, składa do 

dyrektora CEM wniosek o zwolnienie z opłaty za kolejne zgłoszenie do PES. 

4c. Do terminu, o którym mowa w ust. 4b, nie stosuje się przepisów art. 58–60 ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.> 

 

Art. 19g. 

1. Kursy szkoleniowe objęte programem danej specjalizacji mogą być prowadzone przez 

jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 19 ust. 1, po zatwierdzeniu pod względem 

merytorycznym programu kursu przez konsultanta krajowego w danej dziedzinie 

medycyny, a w przypadku jego braku - właściwego konsultanta wojewódzkiego w danej 

dziedzinie medycyny oraz po wpisaniu, za pomocą SMK, na listę prowadzoną przez 

CMKP, o której mowa w ust. 5. 

<1a. Kursy, o których mowa w ust. 1, mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość, jeżeli możliwość takiej formy przewiduje program 

specjalizacji lub została uzyskana zgoda dyrektora CMKP.> 

2. Podmiot zamierzający prowadzić kurs specjalizacyjny objęty programem danej 

specjalizacji przedstawia CMKP w terminie do dnia 1 października każdego roku 

następujące informacje: 

1)   nazwę i siedzibę jednostki organizacyjnej lub imię, nazwisko i adres osoby 

zamierzającej przeprowadzić kurs specjalizacyjny; 

2)   imię i nazwisko oraz kwalifikacje zawodowe (posiadana specjalizacja i stopień lub 

tytuł naukowy) osoby mającej być kierownikiem naukowym kursu specjalizacyjnego; 
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3)   kwalifikacje kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia teoretyczne i praktyczne na 

kursie specjalizacyjnym (wymagana specjalizacja, posiadany stopień naukowy lub 

tytuł naukowy); 

4)   formę kursu specjalizacyjnego (kurs stacjonarny, kurs e-learning, inne); 

5)   program kursu specjalizacyjnego określający co najmniej: 

a)  cele kursu i oczekiwane wyniki kształcenia, 

b)  wymagane kwalifikacje uczestników kursu, 

c)  zakres tematyczny, czas trwania i treść zajęć teoretycznych i praktycznych, 

d)  sposób sprawdzenia nabytej wiedzy i umiejętności praktycznych; 

6)   regulamin kursu szkoleniowego określający: 

a)  sposób organizacji kursu specjalizacyjnego, 

b)  zasady i sposób naboru uczestników kursu specjalizacyjnego, 

c)  wzór karty przebiegu kursu specjalizacyjnego, 

d)  prawa i obowiązki uczestników kursu specjalizacyjnego, 

e)  zakres obowiązków wykładowców i innych prowadzących zajęcia teoretyczne i 

zajęcia praktyczne; 

7)   sposób oceny organizacji i przebiegu kursu specjalizacyjnego przez jego uczestników; 

8)   termin i miejsce kursu; 

9)   liczbę osób mogących uczestniczyć w kursie; 

10)  charakterystykę bazy dydaktycznej do zajęć teoretycznych i praktycznych. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, są składane w postaci elektronicznej z 

wykorzystaniem formularza opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej CMKP. 

4. CMKP koordynuje organizację kursów szkoleniowych objętych programem danej 

specjalizacji zgodnie z wymogami odpowiednich specjalizacji oraz liczbą i 

rozmieszczeniem regionalnym lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w 

poszczególnych dziedzinach medycyny. 

4a. Zgłoszenia do uczestnictwa w kursach szkoleniowych objętych programem danej 

specjalizacji są realizowane wyłącznie za pomocą SMK. CMKP dokonuje weryfikacji 

zgłoszeń lekarzy oraz kwalifikuje ich do udziału we właściwych kursach szkoleniowych. 

Powiadomienie lekarza o zakwalifikowaniu na kurs objęty programem danej specjalizacji 

odbywa się za pomocą SMK. 

5. Dyrektor CMKP publikuje, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku, na swojej stronie 

internetowej oraz w SMK, listę kursów szkoleniowych objętych programami specjalizacji. 
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6. Podmiot, który zrealizował kurs szkoleniowy, o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od 

dnia zakończenia kursu przekazuje do CMKP, za pomocą SMK, listę lekarzy, którzy 

ukończyli i zaliczyli kurs szkoleniowy, zawierającą imię i nazwisko oraz numer PESEL 

lekarza, a w przypadku jego braku - cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: 

nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania, a także imię i nazwisko kierownika kursu. 

Dane te są zamieszczane przez CMKP w SMK. 

7. Po zamieszczeniu danych określonych w ust. 6 w SMK, CMKP generuje za pomocą SMK 

elektroniczny dokument potwierdzający ukończenie kursu, zawierający: 

1)   nazwę i siedzibę jednostki organizacyjnej lub imię, nazwisko i adres osoby, która 

przeprowadziła kurs specjalizacyjny; 

2)   imię i nazwisko oraz tytuł zawodowy lub stopień naukowy, lub tytuł naukowy osoby, 

która była kierownikiem naukowym kursu specjalizacyjnego; 

3)   tytuł kursu; 

4)   datę rozpoczęcia i zakończenia kursu; 

5)   imię i nazwisko oraz numer prawa wykonywania zawodu lekarza, który ukończył i 

zaliczył kurs; 

6)   numer dokumentu. 

8. Elektroniczny dokument potwierdzający ukończenie kursu udostępnia się użytkownikom 

systemu za pomocą SMK. 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 849 oraz 

z 2020 r. poz. 567) 

Art. 30b. 

1. Szkolenie specjalizacyjne w ramach kształcenia podyplomowego jest prowadzone przez 

uczelnie, które prowadzą studia na kierunku analityka medyczna, po uzyskaniu 

akredytacji, zwane dalej "jednostkami szkolącymi", udzielonej przez dyrektora Centrum 

Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zwanego dalej "dyrektorem CMKP". 

2. Akredytacja może zostać udzielona uczelni: 

1)   które powołały zespół do spraw szkolenia specjalizacyjnego, w tym podpisały umowy 

na pełnienie obowiązków kierowników specjalizacji z osobami posiadającymi tytuł 
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specjalisty w danej dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, z zastrzeżeniem art. 30zd 

ust. 5; 

2)   które spełniają standardy kształcenia w danym szkoleniu specjalizacyjnym określone 

w programie szkolenia specjalizacyjnego; 

3)    których działalność obejmuje profil prowadzonego szkolenia specjalizacyjnego i 

które zawarły porozumienia z innymi podmiotami na realizację staży kierunkowych 

lub kursów specjalizacyjnych określonych programem szkolenia specjalizacyjnego, 

jeżeli uczelnia nie może zapewnić ich odbywania w ramach swojej struktury 

organizacyjnej; 

4)   opracowały regulamin organizacyjny szkolenia specjalizacyjnego. 

3. Regulamin organizacyjny szkolenia specjalizacyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, 

określa w szczególności: 

1)   maksymalną liczbę osób, które mogą zostać przyjęte na szkolenie specjalizacyjne; 

2)   organizację szkolenia specjalizacyjnego, w tym harmonogram zajęć i staży 

kierunkowych; 

3)   szczegółowy zakres obowiązków kierowników specjalizacji, opiekunów staży 

kierunkowych, wykładowców i innych osób prowadzących zajęcia; 

4)   sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności; 

5)   sposoby oceny organizacji i przebiegu szkolenia specjalizacyjnego przez osoby w nim 

uczestniczące. 

4. Uczelnia zamierzająca prowadzić szkolenie specjalizacyjne składa do dyrektora CMKP za 

pomocą SMK wniosek o udzielenie akredytacji w postaci elektronicznej, podpisany przy 

użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego , podpisu zaufanego albo podpisu 

osobistego. Wniosek zawiera następujące dane: 

1)    oznaczenie uczelni; 

2)    dziedzinę specjalizacji, w której uczelnia zamierza prowadzić szkolenie 

specjalizacyjne; 

3)   liczbę i kwalifikacje kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia teoretyczne i praktyczne 

na kursie specjalizacyjnym (wymagana specjalizacja, posiadany stopień naukowy lub 

tytuł naukowy); 

4)   opis bazy dydaktycznej i warunków organizacyjnych właściwych dla danego 

szkolenia specjalizacyjnego; 

5)   plan realizacji programu szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie; 
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6)   oświadczenie o spełnieniu warunków niezbędnych do realizacji planu, o którym 

mowa w pkt 5. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się: 

1)   odwzorowanie cyfrowe dokumentów potwierdzających status prawny podmiotu; 

2)   informacje o dotychczasowym przebiegu prowadzonej przez podmiot działalności; 

3)   odwzorowanie cyfrowe dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, o 

których mowa w ust. 2. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, składa się najpóźniej na 4 miesiące przed planowanym 

terminem rozpoczęcia przez uczelnię prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego. 

7. Dyrektor CMKP sprawdza pod względem formalnym dokumenty, o których mowa w ust. 

5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych uczelnia, która złożyła wniosek, jest 

wzywana do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, 

przekazywanego za pomocą SMK. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek jest 

pozostawiany bez rozpoznania. 

8. Dyrektor CMKP, w celu uzyskania opinii o spełnieniu przez podmiot warunków, o których 

mowa w ust. 2, powołuje zespół ekspertów, w składzie: 

1)   przedstawiciel stowarzyszenia będącego zgodnie z postanowieniami jego statutu 

towarzystwem naukowym o zasięgu krajowym, zrzeszającym specjalistów w danej 

dziedzinie, zgłoszony przez zarząd tego stowarzyszenia; 

2)   dwóch ekspertów w danej dziedzinie, zgłoszonych przez konsultanta krajowego w 

danej dziedzinie albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma 

powołanego konsultanta krajowego; 

3)   przedstawiciel Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, zwanej dalej "KIDL". 

9. Zespół ekspertów, o którym mowa w ust. 8, opiniuje wnioski w miarę potrzeby, nie 

rzadziej niż raz na kwartał, i przekazuje swoją opinię dyrektorowi CMKP niezwłocznie po 

jej sporządzeniu, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej sporządzenia. 

Wnioski mogą być opiniowane w trybie obiegowym, z użyciem dostępnych systemów 

teleinformatycznych lub systemów łączności. 

10. Dyrektor CMKP: 

1)   dokonuje wpisu uczelni, o której mowa w ust. 1, na prowadzoną przez siebie, za 

pomocą SMK, listę jednostek posiadających akredytację, wraz z określeniem 

maksymalnej liczby miejsc szkoleniowych w zakresie danego szkolenia 

specjalizacyjnego dla osób mogących odbywać szkolenie specjalizacyjne, na okres 5 
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lat, w przypadku gdy opinia zespołu ekspertów, o którym mowa w ust. 8, jest 

pozytywna, albo 

2)   odmawia wpisu uczelni, o której mowa w ust. 1, na prowadzoną przez siebie, za 

pomocą SMK, listę jednostek posiadających akredytację, w przypadku gdy opinia 

zespołu ekspertów, o którym mowa w ust. 8, jest negatywna, i zawiadamia o tym 

niezwłocznie wnioskodawcę. 

11. Dyrektor CMKP występuje do jednostki organizacyjnej wpisanej na listę, o której mowa 

w ust. 10, na 6 miesięcy przed dniem upływu okresu, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, o 

weryfikację akredytacji, mając na względzie konieczność zapewnienia diagnostom 

laboratoryjnym ciągłości szkolenia specjalizacyjnego w tej jednostce. Przepisy ust. 1-10 

stosuje się odpowiednio. 

12. Dyrektor CMKP publikuje i aktualizuje na swojej stronie internetowej oraz w SMK listę 

jednostek posiadających akredytację. 

13. W przypadku gdy jednostka szkoląca, o której mowa w ust. 1, przestała spełniać warunki 

niezbędne do uzyskania akredytacji do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego, 

powiadamia o tym niezwłocznie wojewodę i dyrektora CMKP. 

14. Dyrektor CMKP, w drodze decyzji, skreśla z listy, o której mowa w ust. 10, jednostkę 

szkolącą, która nie realizuje szczegółowego programu szkolenia specjalizacyjnego lub nie 

przestrzega standardów szkolenia specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych, o 

których mowa w ust. 2 pkt 2, albo przestała spełniać warunki niezbędne do uzyskania 

akredytacji do szkolenia specjalizacyjnego. Od decyzji tej przysługuje wniosek o 

ponowne rozpatrzenie sprawy. 

15. Staże kierunkowe i kursy specjalizacyjne objęte programem danej specjalizacji prowadzą 

jednostki szkolące, o których mowa w ust. 1. Centrum Medyczne Kształcenia 

Podyplomowego, zwane dalej "CMKP", koordynuje organizację staży kierunkowych oraz 

kursów specjalizacyjnych objętych programem danej specjalizacji zgodnie z wymogami 

odpowiednich specjalizacji oraz liczbą i rozmieszczeniem regionalnym diagnostów 

laboratoryjnych odbywających szkolenie specjalizacyjne. 

<15a. Kursy specjalizacyjne, o których mowa w ust. 15, mogą być realizowane z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jeżeli możliwość takiej 

formy przewiduje program specjalizacji lub została uzyskana zgoda dyrektora 

CMKP.> 
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16. Dyrektor CMKP publikuje na swojej stronie internetowej i w SMK listę staży 

kierunkowych oraz listę kursów specjalizacyjnych, objętych programami specjalizacji, 

które zawierają: 

1)   nazwę i siedzibę jednostki szkolącej i podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, lub 

imię, nazwisko i adres osoby fizycznej prowadzącej kurs specjalizacyjny; 

2)   termin, miejsce oraz liczbę osób mogących uczestniczyć w stażu kierunkowym albo 

kursie specjalizacyjnym. 

17. Jednostki szkolące i podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 3, przekazują na bieżąco do 

CMKP informacje niezbędne do prowadzenia staży kierunkowych i kursów 

specjalizacyjnych, za pomocą SMK. 

18. Podmiot, który zrealizował staż albo kurs specjalizacyjny, o których mowa w ust. 15, 

przekazuje do CMKP listę diagnostów laboratoryjnych, którzy ukończyli staż kierunkowy 

lub kurs specjalizacyjny, zawierającą imię i nazwisko oraz numer PESEL diagnosty 

laboratoryjnego, a w przypadku jego braku - cechy dokumentu potwierdzającego 

tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania. 

 

Art. 30r. 

1. Wnioskodawca wnosi opłatę egzaminacyjną w wysokości nie wyższej niż 25% 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród 

z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze 

obwieszczenia, do dnia 15 stycznia każdego roku. 

2. Opłata, o której mowa w ust. 1, jest wnoszona na rachunek bankowy wskazany przez CEM, 

podany za pomocą SMK w trakcie składania wniosku, o którym mowa w art. 30q. 

3. Opłata powinna być uiszczona niezwłocznie po złożeniu wniosku, nie później niż w 

terminie 5 dni od upływu terminu składania wniosków, o którym mowa w art. 30q. 

4. Opłata, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód budżetu państwa. 

5. W przypadku niewniesienia opłaty, o której mowa w ust. 1, albo wniesienia jej w 

wysokości niższej niż należna, dyrektor CEM wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia 

braków formalnych, za pomocą SMK lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

na adres wskazany we wniosku, o którym mowa w art. 30q ust. 1. Przepisu art. 64 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się. W 

przypadku nieuzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni od skierowania 
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wezwania dotknięty nim wniosek traktuje się jako niezłożony. O konsekwencji tej 

dyrektor CEM informuje w wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych. 

<6. Z opłaty, o której mowa w ust. 1, za kolejne zgłoszenie do PESDL może zostać 

zwolniony diagnosta laboratoryjny, który w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii mimo zgłoszenia się do PESDL nie przystąpił do 

tego egzaminu. 

7. W celu uzyskania zwolnienia z opłaty, o którym mowa w ust. 6, diagnosta 

laboratoryjny w terminie 70 dni od dnia, w którym odbył się PESDL, do którego 

miał przystąpić, składa do dyrektora CEM wniosek o zwolnienie z opłaty za kolejne 

zgłoszenie do PESDL. 

8. Do terminu, o którym mowa w ust. 7, nie stosuje się przepisów art. 58–60 ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.> 

 

Art. 30v. 

1. Zakres PESDL jest zgodny z programem danego szkolenia specjalizacyjnego. 

2. PESDL jest przeprowadzany dwa razy w roku w sesji wiosennej od dnia 15 kwietnia do 

dnia 31 maja oraz w sesji jesiennej od dnia 2 listopada do dnia 15 grudnia. 

3. PESDL dla każdej dziedziny składa się z dwóch części w następującej kolejności - 

egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego. Warunkiem dopuszczenia do części 

praktycznej PESDL jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego. 

4. Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w formie: 

1)   testu, gdy do PESDL w danej dziedzinie w sesji zostanie dopuszczonych co najmniej 

30 osób; 

2)   egzaminu ustnego. 

5. Egzamin testowy dla danej dziedziny odbywa się jednocześnie w całym kraju, w terminie 

ustalonym przez dyrektora CEM. Egzamin testowy polega na rozwiązaniu 120 pytań 

zawierających pięć wariantów odpowiedzi, z których tylko jeden jest prawidłowy. Osoba 

zdająca może wybrać tylko jedną odpowiedź. Za każdą prawidłową odpowiedź osoba 

zdająca uzyskuje 1 punkt. W przypadku braku odpowiedzi, udzielenia nieprawidłowej 

odpowiedzi albo zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi punkty nie są przyznawane. 

Pozytywny wynik egzaminu testowego otrzymuje osoba egzaminowana, która uzyskała 

co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów z testu. 
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6. W przypadku uwag merytorycznych do pytań testowych, osoba zdająca ma prawo złożyć 

zastrzeżenie w trakcie trwania egzaminu testowego albo niezwłocznie po jego 

zakończeniu, przed opuszczeniem sali egzaminacyjnej. Zgłoszone zastrzeżenie zostanie 

zweryfikowane bezpośrednio po egzaminie testowym, przed obliczeniem jego wyników. 

W przypadku uznania zgłoszonego zastrzeżenia, zadanie testowe objęte zastrzeżeniem jest 

pomijane przy ustalaniu wyniku egzaminu testowego w stosunku do wszystkich 

zdających, co odpowiednio obniża liczbę możliwych do uzyskania punktów. Punkty za 

zadania unieważnione nie są przyznawane. 

7. Miejsca i terminy egzaminu praktycznego i ustnego ustala dyrektor CEM w porozumieniu 

z przewodniczącym PKE. 

8. PESDL przeprowadza się zgodnie z regulaminem porządkowym ustalonym przez dyrektora 

CEM i zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 

9. 
(7)

 W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami, w szczególności 

zagrażającymi życiu lub zdrowiu osób biorących udział w PESDL, minister właściwy do 

spraw zdrowia może odwołać w całości lub w części PESDL w danej dziedzinie. 

Odwołując PESDL, minister właściwy do spraw zdrowia wydłuża czas trwania sesji 

egzaminacyjnej, w której miał się odbyć odwołany egzamin, jednorazowo o okres nie 

dłuższy niż 6 miesięcy. W przypadku nieustania okoliczności będących podstawą 

przedłużenia sesji egzaminacyjnej w czasie, o który została przedłużona dana sesja, 

minister właściwy do spraw zdrowia może powtórnie przedłużyć czas trwania danej sesji 

egzaminacyjnej o okres nie dłuższy niż 3 miesiące. 

10. 
(8)

 O odwołaniu całości lub części PESDL w danej dziedzinie i przedłużeniu sesji 

egzaminacyjnej minister właściwy do spraw zdrowia informuje na swojej stronie 

internetowej oraz na stronie internetowej CEM. 

11. 
(9)

 Dyrektor CEM w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia ustala nowe 

terminy PESDL oraz informuje o nich osoby, które miały przystąpić do odwołanego 

PESDL, co najmniej na dwa tygodnie przed datą egzaminu. Informacja o nowych 

terminach PESDL jest zamieszczana na stronie internetowej CEM. 

<12. W uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw zdrowia może, na 

wniosek dyrektora CEM, wyrazić zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia 

egzaminu testowego dla wszystkich diagnostów dopuszczonych do PESDL w danej 

dziedzinie w określonej sesji egzaminacyjnej, z zachowaniem egzaminu ustnego, albo 
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zdecydować o przeprowadzeniu PESDL jeden raz w roku – z zachowaniem 

wszystkich jego części, w jednej z sesji egzaminacyjnych. 

13. W uzasadnionych przypadkach, związanych z wystąpieniem zwiększonego 

zagrożenia epidemicznego lub innych okoliczności zagrażających bezpieczeństwu 

osób uczestniczących w PESDL, dyrektor CEM w porozumieniu z przewodniczącym 

właściwej PKE może zdecydować, że egzamin ustny PESDL zostanie 

przeprowadzony za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej 

umożliwiających jednoczesny udział zdającego i wszystkich członków Zespołu 

Egzaminacyjnego, zwany dalej „zdalnym PESDL”. 

14. Zdalny PESDL może być przeprowadzony w siedzibie CEM albo w innym miejscu 

wskazanym przez dyrektora CEM w porozumieniu z przewodniczącym Zespołu 

Egzaminacyjnego. 

15. Wojewoda jest obowiązany do współpracy z dyrektorem CEM przy organizacji i 

przeprowadzaniu zdalnego PESDL. 

16. W trakcie całego czasu trwania zdalnego PESDL zdający znajduje się pod 

bezpośrednim nadzorem pracownika CEM, przewodniczącego Zespołu 

Egzaminacyjnego albo przedstawiciela właściwego wojewody. Do przedstawiciela 

wojewody stosuje się art. 30t ust. 5 pkt 1 i ust. 6. 

17. Oprogramowanie służące do przeprowadzenia zdalnego PESDL jest udostępniane i 

konfigurowane przez CEM. Przebieg zdalnego PESDL jest rejestrowany. 

18. Zdający jest widziany i słyszany przez wszystkich członków Zespołu 

Egzaminacyjnego bezpośrednio lub za pomocą środków komunikacji, o których 

mowa w ust. 13. 

19. W przypadku zdalnego PESDL członkowie Zespołu Egzaminacyjnego składają ustne 

oświadczenia dotyczące wystawionych przez nich ocen. Oświadczenia te są 

rejestrowane za pomocą środków komunikacji, o których mowa w ust. 13, lub, jeżeli 

nie ma takiej możliwości, za pomocą oprogramowania dostępnego na stacjach 

roboczych członków Zespołu Egzaminacyjnego. 

20. Jeżeli w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii przeprowadzenie 

egzaminu testowego albo ustnego PESDL nie będzie możliwe ze względu na 

bezpieczeństwo osób biorących udział w tym egzaminie, minister właściwy do spraw 

zdrowia może w trakcie sesji egzaminacyjnej podjąć decyzję o odstąpieniu 
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od przeprowadzenia egzaminu testowego albo ustnego PESDL w danej dziedzinie w 

tej sesji z zachowaniem wyłącznie jednej z form PESDL. 

21. Komunikat o odstąpieniu od przeprowadzenia egzaminu testowego albo ustnego 

PESDL, o których mowa w ust. 20, zamieszcza się na stronie internetowej urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz na stronie internetowej 

CEM.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944) 

 

Art. 4. 

[1. Do obrotu dopuszczone są bez konieczności uzyskania pozwolenia produkty lecznicze, 

sprowadzane z zagranicy, jeżeli ich zastosowanie jest niezbędne dla ratowania życia lub 

zdrowia pacjenta, pod warunkiem że dany produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w 

kraju, z którego jest sprowadzany, i posiada aktualne pozwolenie dopuszczenia do obrotu, 

z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 

2. Podstawą sprowadzenia produktu leczniczego, o którym mowa w ust. 1, jest 

zapotrzebowanie szpitala albo lekarza prowadzącego leczenie poza szpitalem, 

potwierdzone przez konsultanta z danej dziedziny medycyny.] 

<1. Do obrotu są dopuszczone bez konieczności uzyskania pozwolenia produkty 

lecznicze, sprowadzane z zagranicy, jeżeli ich zastosowanie jest niezbędne dla 

ratowania życia lub zdrowia pacjenta, pod warunkiem, że dany produkt leczniczy 

jest dopuszczony do obrotu w kraju, z którego jest sprowadzany, i posiada aktualne 

pozwolenie dopuszczenia do obrotu, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 (import docelowy). 

2. Podstawą sprowadzenia produktu leczniczego, o którym mowa w ust. 1, jest recepta 

oraz zapotrzebowanie wystawione przez lekarza w podmiocie wykonującym 

działalność leczniczą na produkt leczniczy stosowany w podmiocie wykonującym 

działalność leczniczą lub na produkt leczniczy stosowany poza podmiotem 

wykonującym działalność leczniczą, którego zasadność wystawienia została 

potwierdzona przez konsultanta z danej dziedziny medycyny.> 

3. Do obrotu, o którym mowa w ust. 1, nie dopuszcza się produktów leczniczych: 
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1)   w odniesieniu do których wydano decyzję o odmowie wydania pozwolenia, odmowie 

przedłużenia okresu ważności pozwolenia, cofnięcia pozwolenia, oraz 

[2)   zawierających tę samą lub te same substancje czynne, tę samą dawkę i postać co 

produkty lecznicze, które otrzymały pozwolenie.] 

<2) zawierających tę samą lub te same substancje czynne, tę samą dawkę i postać co 

produkty lecznicze, które otrzymały pozwolenie i są dostępne w obrocie.> 

3a. (uchylony). 

4. Do obrotu nie dopuszcza się również produktów leczniczych, określonych w ust. 1, które z 

uwagi na bezpieczeństwo ich stosowania oraz wielkość importu powinny być 

dopuszczone do obrotu zgodnie z art. 3 ust. 1. 

[5. Apteki, działy farmacji szpitalnej, przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na 

prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej, prowadzące obrót produktami leczniczymi, o 

których mowa w ust. 1, prowadzą ewidencję tych produktów.] 

6. (uchylony). 

[7. Minister właściwy do spraw zdrowia określa, w drodze rozporządzenia: 

1)   (uchylony); 

2)   szczegółowy sposób i tryb sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych, o których 

mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności: 

a)   wzór zapotrzebowania wraz z wnioskiem o wydanie zgody na refundację, o której 

mowa w art. 39 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 357), 

b)  sposób potwierdzania przez ministra właściwego do spraw zdrowia okoliczności, o 

których mowa w ust. 3, 

c)   (uchylona), 

d)  sposób prowadzenia przez hurtownie, apteki i szpitale ewidencji sprowadzanych 

produktów leczniczych oraz 

e)   (uchylona).] 

8. Minister właściwy do spraw zdrowia, a w odniesieniu do produktów leczniczych 

weterynaryjnych na wniosek ministra właściwego do spraw rolnictwa, może w przypadku 

klęski żywiołowej bądź też innego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi albo życia lub 

zdrowia zwierząt dopuścić do obrotu na czas określony produkty lecznicze nieposiadające 

pozwolenia. 
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<8a. Do produktów, o których mowa w ust. 1, 8 i 9, stosuje się art. 66.> 

9. Minister właściwy do spraw zdrowia, a w odniesieniu do produktów leczniczych 

weterynaryjnych na wniosek ministra właściwego do spraw rolnictwa, może w przypadku 

klęski żywiołowej lub innego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt wydać 

zgodę na sprowadzenie z zagranicy, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 2, 3 i 5, 

produktu leczniczego, który jednocześnie: 

1)   posiada pozwolenie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lub 2, 

2)   jest dopuszczony do obrotu w państwie, z którego jest sprowadzany, 

3)   jest niedostępny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- pod warunkiem że na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie jest dostępny produkt 

leczniczy zawierający tę samą lub te same substancje czynne, tę samą moc i postać, co 

produkt leczniczy sprowadzany. 

<Art. 4aa. 

Złożenie zapotrzebowania, o którym mowa w art. 4 ust. 2, zgłoszenia przedsiębiorcy 

prowadzącego działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej o 

konieczności wydania zgody na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, o 

którym mowa w art. 4 ust. 8, rozpatrzenie złożonego zapotrzebowania lub zgłoszenia 

oraz komunikacja z ministrem właściwym do spraw zdrowia w tym zakresie odbywa się 

za pośrednictwem Systemu Obsługi Importu Docelowego, o którym mowa w art. 31c 

ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 

2020 r. poz. 702), zwanego dalej „SOID”. 

 

Art. 4ab. 

1. Lekarz wystawiający zapotrzebowanie, o którym mowa w art. 4 ust. 2, oraz 

przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni 

farmaceutycznej zgłaszający konieczność wydania zgody na czasowe dopuszczenie 

do obrotu produktu leczniczego, o którym mowa w art. 4 ust. 8, składa do ministra 

właściwego do spraw zdrowia wniosek o założenie konta w SOID. 

2. Za założenie konta w SOID dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność polegającą 

na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej pobiera się opłatę w wysokości 500 zł 

wnoszoną na rachunek urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

zdrowia. Opłata stanowi dochód budżetu państwa. 
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3. Wniosek o założenie konta w SOID dla lekarza zawiera imię i nazwisko, adres poczty 

elektronicznej oraz numer prawa wykonywania zawodu lekarza. 

4. Wniosek o założenie konta w SOID dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność 

polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej zawiera: 

1) dane podmiotu składającego wniosek: 

a) nazwę (firmę), 

b) numer identyfikacji podatkowej (NIP), 

c) unikalny identyfikator hurtowni farmaceutycznej, 

d) dane adresowe, 

e) adres poczty elektronicznej, na który zostanie wysłana informacja o 

rozpatrzeniu wniosku; 

2) dane osoby uprawnionej do reprezentacji: 

a) imię i nazwisko, 

b) stanowisko; 

3) dane Osoby Odpowiedzialnej: 

a) imię i nazwisko, 

b) numer prawa wykonywania zawodu farmaceuty; 

4) dowód wniesienia opłaty, o której mowa w ust. 2; 

5) dokumenty potwierdzające uprawnienie do reprezentowania podmiotu 

składającego wniosek. 

5. Wniosek o założenie konta w SOID składa się w postaci elektronicznej oraz opatruje 

się go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem 

osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzenia pochodzenia i integralności 

danych w postaci elektronicznej dostępnego w systemie teleinformatycznym 

udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

6. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o założenie konta w SOID, minister właściwy 

do spraw zdrowia zakłada wnioskodawcy konto, które służy do administrowania 

udostępnioną wnioskodawcy częścią SOID. Informacja o założeniu konta w SOID 

lub o odrzuceniu wniosku jest przesyłana na adres poczty elektronicznej wskazany 

we wniosku. Odrzucenie wniosku o założenie konta w SOID stanowi czynność 

techniczną, ale wymaga uzasadnienia. 
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Art. 4ac. 

1. Zapotrzebowanie, o którym mowa w art. 4 ust. 2, oraz zgłoszenie o konieczności 

wydania zgody na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, o której 

mowa w art. 4 ust. 8, podpisują odpowiednio: 

1) lekarz wystawiający zapotrzebowanie, osoba upoważniona do reprezentacji 

podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz konsultant potwierdzający 

zasadność wystawienia zapotrzebowania – w przypadku zapotrzebowań na 

produkt leczniczy stosowany w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, 

2) lekarz wystawiający zapotrzebowanie oraz konsultant potwierdzający zasadność 

wystawienia zapotrzebowania – w przypadku zapotrzebowań na produkt 

leczniczy stosowany poza podmiotem wykonującym działalność leczniczą, 

3) Osoba Odpowiedzialna lub osoba upoważniona przez Osobę Odpowiedzialną 

oraz osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu składającego zgłoszenie o 

konieczności wydania zgody na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu 

leczniczego, o której mowa w art. 4 ust. 8 

– kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem 

osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzenia pochodzenia i 

integralności danych w postaci elektronicznej dostępnego w systemie 

teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych. 

2. Zapotrzebowanie, o którym mowa w art. 4 ust. 2, które nie zostało podpisane przez 

osobę reprezentującą podmiot wykonujący działalność leczniczą w terminie 3 dni od 

dnia otrzymania zapotrzebowania, jest zwracane w SOID do lekarza wystawiającego 

zapotrzebowanie. 

3. Zapotrzebowanie, o którym mowa w art. 4 ust. 2, na produkt leczniczy stosowany w 

podmiocie wykonującym działalność leczniczą zawiera: 

1) dane podmiotu wykonującego działalność leczniczą składającego 

zapotrzebowanie: 

a) nazwę (firmę) łącznie z nazwą jednostki organizacyjnej lub nazwą komórki 

organizacyjnej, jeżeli dotyczy, 

b) numer identyfikacji podatkowej (NIP), 

c) numer wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 
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d) resortowy kod identyfikacyjny jednostki organizacyjnej lub komórki 

organizacyjnej, o którym mowa w art. 105 ust. 4a ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej, jeżeli dotyczy, 

e) dane adresowe, 

f) adres poczty elektronicznej, na który zostanie wysłana informacja o 

rozpatrzeniu zapotrzebowania; 

2) dane lekarza wystawiającego zapotrzebowanie: 

a) imię i nazwisko, 

b) numer prawa wykonywania zawodu; 

3) dane osoby uprawnionej do reprezentacji: 

a) imię i nazwisko, 

b) stanowisko, 

c) adres poczty elektronicznej; 

4) dane pacjenta, dla którego wystawiono zapotrzebowanie, jeżeli dotyczy: 

a) imię i nazwisko pacjenta, 

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

osobistego lub paszportu, 

c) w przypadku osób małoletnich, którym nie nadano numeru PESEL – numer 

PESEL przedstawiciela ustawowego albo opiekuna, jeżeli został ustanowiony, 

a w przypadku jego braku – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu 

przedstawiciela ustawowego albo opiekuna; 

5) dane dotyczące produktu leczniczego: 

a) nazwę handlową, 

b) nazwę międzynarodową, 

c) postać, 

d) moc lub dawkę produktu leczniczego, 

e) ilość i jednostkę ilości, 

f) czas trwania kuracji – w dniach, jeżeli dotyczy, 

g) uzasadnienie zapotrzebowania, 

h) podmiot odpowiedzialny, 

i) rozpoznanie według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i 

Problemów Zdrowotnych; 
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6) dane konsultanta z danej dziedziny medycyny potwierdzającego zasadność 

wystawienia zapotrzebowania: 

a) imię i nazwisko, 

b) numer prawa wykonywania zawodu, 

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

d) oznaczenie typu konsultanta (wojewódzki albo krajowy), 

e) oznaczenie dziedziny medycyny. 

4. Zapotrzebowanie, o którym mowa w art. 4 ust. 2, na produkt leczniczy stosowany 

poza podmiotem wykonującym działalność leczniczą zawiera: 

1) dane podmiotu wykonującego działalność leczniczą składającego 

zapotrzebowanie: 

a) nazwę (firmę) łącznie z nazwą jednostki organizacyjnej lub nazwą komórki 

organizacyjnej, jeżeli dotyczy, 

b) numer identyfikacji podatkowej (NIP), 

c) numer wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 

d) resortowy kod identyfikacyjny jednostki organizacyjnej lub komórki 

organizacyjnej, o którym mowa w art. 105 ust. 4a ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej, jeżeli dotyczy, 

e) dane adresowe; 

2) dane lekarza wystawiającego zapotrzebowanie: 

a) imię i nazwisko, 

b) numer prawa wykonywania zawodu; 

3) dane pacjenta, dla którego wystawiono zapotrzebowanie: 

a) imię i nazwisko pacjenta, 

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

osobistego lub paszportu, 

c) w przypadku osób małoletnich, którym nie nadano numeru PESEL – numer 

PESEL przedstawiciela ustawowego albo opiekuna, jeżeli został ustanowiony, 

a w przypadku jego braku – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu 

przedstawiciela ustawowego albo opiekuna, 

d) adres pacjenta, 

e) adres poczty elektronicznej, na który zostanie wysłana informacja o 

rozpatrzeniu zapotrzebowania; 
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4) dane dotyczące produktu leczniczego: 

a) nazwę handlową, 

b) nazwę międzynarodową, 

c) postać, 

d) moc lub dawkę produktu leczniczego, 

e) ilość i jednostkę ilości, 

f) czas trwania kuracji – w dniach, 

g) uzasadnienie zapotrzebowania, 

h) podmiot odpowiedzialny, 

i) rozpoznanie według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i 

Problemów Zdrowotnych; 

5) dane konsultanta z danej dziedziny medycyny potwierdzającego zasadność 

wystawienia zapotrzebowania: 

a) imię i nazwisko, 

b) numer prawa wykonywania zawodu, 

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

d) oznaczenie typu konsultanta (wojewódzki albo krajowy), 

e) oznaczenie dziedziny medycyny. 

5. Zgłoszenie o konieczności wydania zgody na czasowe dopuszczenie do obrotu 

produktu leczniczego, o której mowa w art. 4 ust. 8, zawiera: 

1) dane przedsiębiorcy prowadzącego działalność polegającą na prowadzeniu 

hurtowni farmaceutycznej składającego zgłoszenie: 

a) nazwę (firmę), 

b) numer identyfikacji podatkowej (NIP), 

c) unikalny identyfikator hurtowni farmaceutycznej, 

d) dane adresowe, 

e) adres poczty elektronicznej, na który zostanie wysłana informacja o 

rozpatrzeniu wniosku; 

2) dane Osoby Odpowiedzialnej albo osoby upoważnionej przez Osobę 

Odpowiedzialną oraz osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu: 

a) imię i nazwisko, 

b) stanowisko; 

3) dane dotyczące produktu leczniczego: 
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a) nazwę handlową, 

b) nazwę międzynarodową, 

c) postać, 

d) moc lub dawkę produktu leczniczego, 

e) ilość i jednostkę ilości, 

f) podmiot odpowiedzialny, 

g) uzasadnienie konieczności wydania zgody na czasowe dopuszczenie do obrotu 

produktu leczniczego, 

h) dane dotyczące serii: numer, datę ważności, ilość produktu leczniczego. 

6. Do zgłoszenia o konieczności wydania zgody na czasowe dopuszczenie do obrotu 

produktu leczniczego, o której mowa w art. 4 ust. 8, załącza się dokument 

potwierdzający uprawnienie osoby podpisującej wniosek do reprezentowania 

podmiotu składającego zgłoszenie. 

Art. 4ad. 

1. Zapotrzebowanie, o którym mowa w art. 4 ust. 2, jest przesyłane, za pośrednictwem 

SOID, do konsultanta krajowego lub konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie 

medycyny odpowiedniej ze względu na chorobę lub problem zdrowotny pacjenta, w 

celu potwierdzenia zasadności jego wystawienia. Konsultant potwierdza zasadność 

wystawienia zapotrzebowania lub odmawia takiego potwierdzenia w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania zapotrzebowania. W przypadku braku potwierdzenia we 

wskazanym wyżej terminie, SOID zwraca zapotrzebowanie do lekarza 

wystawiającego zapotrzebowanie. 

2. W przypadku potwierdzenia zasadności wystawienia zapotrzebowania, o którym 

mowa w art. 4 ust. 2, konsultant przesyła w SOID potwierdzone zapotrzebowanie do 

ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku odmowy potwierdzenia 

zasadności wystawienia zapotrzebowania, konsultant zwraca zapotrzebowanie w 

SOID do lekarza wystawiającego zapotrzebowanie wraz z uzasadnieniem odmowy. 

3. Zapotrzebowanie, o którym mowa w art. 4 ust. 2, traci ważność, jeżeli nie zostanie 

przesłane do ministra właściwego do spraw zdrowia w terminie 60 dni od dnia 

wystawienia zapotrzebowania przez lekarza. 

4. Minister właściwy do spraw zdrowia rozpatruje zapotrzebowania, o których mowa w 

art. 4 ust. 2, oraz zgłoszenia o konieczności wydania zgody na czasowe dopuszczenie 

do obrotu produktu leczniczego, o której mowa w art. 4 ust. 8, w SOID bez zbędnej 
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zwłoki. Informacja o rozpatrzeniu jest wysyłana na adres poczty elektronicznej 

podmiotu wykonującego działalność leczniczą w przypadku zapotrzebowań na 

produkt leczniczy stosowany w podmiocie wykonującym działalność leczniczą lub na 

adres poczty elektronicznej pacjenta lub inny wskazany w przypadku 

zapotrzebowań na produkt leczniczy stosowany poza podmiotem wykonującym 

działalność leczniczą, lub na adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy 

prowadzącego działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej w 

przypadku zgłoszeń o konieczności wydania zgody na czasowe dopuszczenie do 

obrotu produktu leczniczego, o której mowa w art. 4 ust. 8. 

5. Podmiot leczniczy za pośrednictwem apteki szpitalnej lub działu farmacji szpitalnej 

albo apteka ogólnodostępna kieruje do hurtowni farmaceutycznej zapotrzebowanie, 

o którym mowa w art. 4 ust. 2, lub zgodę, o której mowa w art. 4 ust. 8, pobrane z 

SOID, w celu sprowadzenia z zagranicy produktu leczniczego. 

6. Pobranie zapotrzebowania, o którym mowa w art. 4 ust. 2, lub zgody, o której mowa 

w art. 4 ust. 8, z SOID jest możliwe po wprowadzeniu do SOID odpowiednio numeru 

zapotrzebowania oraz numeru PESEL pacjenta, numeru zapotrzebowania oraz 

numeru rozstrzygnięcia albo numeru rozstrzygnięcia oraz numeru PESEL pacjenta. 

7. Zapotrzebowanie, o którym mowa w art. 4 ust. 2, traci ważność, w przypadku gdy nie 

zostanie przekazane do hurtowni farmaceutycznej w terminie 60 dni od dnia jego 

rozpatrzenia przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 

8. W przypadku braku dostępu do SOID wynikającego z awarii SOID lub działania siły 

wyższej, a także w przypadku podmiotów leczniczych wymienionych w art. 1 ust. 3 

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

zapotrzebowania, o których mowa w art. 4 ust. 2, oraz zgłoszenia o konieczności 

wydania zgody na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, o której 

mowa w art. 4 ust. 8, mogą być składane w postaci papierowej, z zachowaniem 

wymogów określonych w art. 4ac. Zapotrzebowania oraz zgłoszenia złożone w 

postaci papierowej, po uzyskaniu dostępu do SOID, są wprowadzane przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia do SOID niezwłocznie po przywróceniu jego 

funkcjonalności.> 

 

 

 



- 39 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

[Art. 4d. 

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

ramach importu docelowego oraz rejestr wniosków o refundację w ramach importu 

docelowego. 

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

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

1)   data wpływu zapotrzebowania; 

2)   dane dotyczące podmiotu wykonującego działalność leczniczą składającego 

zapotrzebowanie: 

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

organizacyjnej, jeżeli dotyczy, 

b)  numer wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 

c)  identyfikator jednostki organizacyjnej lub identyfikator komórki organizacyjnej, o 

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

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, jeżeli dotyczy; 

3)   dane dotyczące lekarza wystawiającego zapotrzebowanie: 

a)  imię i nazwisko, 

b)  numer prawa wykonywania zawodu; 

4)   w przypadku podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju 

świadczenia szpitalne - dane kierownika lub osoby przez niego upoważnionej do 

reprezentacji: 

a)  imię i nazwisko, 

b)  stanowisko; 

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

komórki organizacyjnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju 

świadczenia szpitalne, wnioskującego o sprowadzenie produktu leczniczego lub 

środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego na potrzeby doraźne: 

a)   imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania pacjenta, 

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

dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

c)  nazwa komórki organizacyjnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą w 

rodzaju świadczenia szpitalne na podstawie danych zawartych w rejestrze 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą; 
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6)   dane dotyczące produktu leczniczego lub środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego: 

a)  nazwa handlowa, 

b)  nazwa międzynarodowa w przypadku produktu leczniczego, 

c)  postać, 

d)  dawka, 

e)  ilość, 

f)  sposób dawkowania, 

g)  czas trwania kuracji, 

h)  uzasadnienie zapotrzebowania, 

i)  podmiot odpowiedzialny; 

7)   dane konsultanta z danej dziedziny medycyny potwierdzającego zapotrzebowanie: 

a)  imię i nazwisko, 

b)  numer prawa wykonywania zawodu, 

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

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

9)   imię i nazwisko osoby dokonującej rozstrzygnięcia; 

10)  unikalny numer rozstrzygnięcia. 

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

1)   data wpływu wniosku; 

2)   unikalny numer rozstrzygnięcia zapotrzebowania na sprowadzenie z zagranicy 

produktu leczniczego i środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego; 

3)   informacja o sposobie rozstrzygnięcia zapotrzebowania wraz z datą wydania 

rozstrzygnięcia; 

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

5)   dane dotyczące produktu leczniczego lub środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego: 

a)  nazwa handlowa, 

b)  nazwa międzynarodowa w przypadku produktu leczniczego, 

c)  postać, 

d)  dawka, 

e)  ilość, 

f)  podmiot odpowiedzialny; 
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6)   imię, nazwisko, numer PESEL świadczeniobiorcy; 

7)   adres oraz dane kontaktowe świadczeniobiorcy; 

8)   rozpoznanie choroby; 

9)   dane konsultanta z danej dziedziny medycyny potwierdzającego zasadność objęcia 

refundacją: 

a)  imię i nazwisko, 

b)  numer prawa wykonywania zawodu, 

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

10)  data i numer decyzji administracyjnej w zakresie refundacji; 

11)  informacja o rozstrzygnięciu. 

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

właściwy do spraw zdrowia. 

6. Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, o którym 

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

właściwa w zakresie systemów informacyjnych w ochronie zdrowia. 

 

Art. 4e. 

1. Minister właściwy do spraw zdrowia prowadzi rejestr produktów leczniczych 

dopuszczonych do obrotu nieposiadających pozwolenia. 

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest prowadzony w systemie teleinformatycznym. 

3. W rejestrze, o którym mowa w ust. 1, przetwarzane są: 

1)   data wpływu zapotrzebowania realizowanego w ramach importu docelowego i 

wniosku o refundację w ramach importu docelowego; 

2)   dane dotyczące wnioskodawcy: 

a)  nazwa albo firma, 

b)  numer REGON, 

c)  imię i nazwisko osoby reprezentującej wnioskodawcę, 

d)  stanowisko osoby, o której mowa w lit. c; 

3)   dane dotyczące produktu leczniczego: 

a)  nazwa handlowa, 

b)  nazwa międzynarodowa, 

c)  postać, 

d)  dawka, 
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e)  wielkość opakowania, 

f)  ilość, 

g)  numer serii i data ważności, 

h)  podmiot odpowiedzialny. 

4. Administratorem danych zawartych w rejestrze, o którym mowa w ust. 1, jest minister 

właściwy do spraw zdrowia. 

5. Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, o którym 

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

właściwa w zakresie systemów informacyjnych w ochronie zdrowia.] 

 

<Art. 4d. 

1. Minister właściwy do spraw zdrowia prowadzi rejestr zapotrzebowań realizowanych 

w ramach importu docelowego oraz rejestr wniosków o refundację w ramach 

importu docelowego. 

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

3. W rejestrze zapotrzebowań realizowanych w ramach importu docelowego są 

przetwarzane: 

1) data wpływu zapotrzebowania; 

2) dane dotyczące podmiotu wykonującego działalność leczniczą składającego 

zapotrzebowanie: 

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

organizacyjnej, jeżeli dotyczy, 

b) numer wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 

c) resortowy kod identyfikacyjny jednostki organizacyjnej lub komórki 

organizacyjnej, o którym mowa w art. 105 ust. 4a ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej, jeżeli dotyczy, 

d) adres poczty elektronicznej, na który wysyłana jest informacja o rozpatrzeniu 

zapotrzebowania; 

3) dane dotyczące lekarza wystawiającego zapotrzebowanie: 

a) imię i nazwisko, 

b) numer prawa wykonywania zawodu; 

4) w przypadku podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w 

rodzaju świadczenia szpitalne – dane osoby uprawnionej do reprezentacji: 
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a) imię i nazwisko, 

b) stanowisko, 

c) adres poczty elektronicznej; 

5) dane dotyczące pacjenta, dla którego wystawiono zapotrzebowanie o 

sprowadzenie produktu leczniczego lub środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego na potrzeby doraźne: 

a) imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania pacjenta, jeżeli dotyczy,  

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

osobistego lub paszportu, a w przypadku osób małoletnich, którym nie 

nadano numeru PESEL – numer PESEL przedstawiciela ustawowego albo 

opiekuna, jeżeli został ustanowiony, a w przypadku jego braku – serię i 

numer dowodu osobistego lub paszportu przedstawiciela ustawowego albo 

opiekuna, 

c) adres pacjenta, jeżeli dotyczy, 

d) adres poczty elektronicznej pacjenta, jeżeli dotyczy; 

6) dane dotyczące produktu leczniczego lub środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego: 

a) nazwa handlowa, 

b) nazwa międzynarodowa w przypadku produktu leczniczego, 

c) postać, 

d) moc lub dawka produktu leczniczego lub środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, 

e) ilość i jednostka ilości, 

f) czas trwania kuracji – w dniach, jeżeli dotyczy, 

g) uzasadnienie zapotrzebowania, 

h) podmiot odpowiedzialny w przypadku produktu leczniczego, 

i) nazwa wytwórcy w przypadku środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, 

j) rozpoznanie według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i 

Problemów Zdrowotnych; 

7) dane konsultanta z danej dziedziny medycyny potwierdzającego 

zapotrzebowanie: 

a) imię i nazwisko, 
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b) numer prawa wykonywania zawodu, 

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

d) oznaczenie typu konsultanta (wojewódzki albo krajowy), 

e) oznaczenie dziedziny medycyny; 

8) informacja o sposobie rozstrzygnięcia zapotrzebowania wraz z datą jego 

wydania; 

9) imię i nazwisko osoby dokonującej rozstrzygnięcia; 

10) unikalny numer rozstrzygnięcia; 

11) imię i nazwisko osoby przygotowującej rozstrzygniecie; 

12) numer zapotrzebowania; 

13) data wystawienia zapotrzebowania. 

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

1) data wpływu wniosku oraz wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy; 

2) unikalny numer rozstrzygnięcia zapotrzebowania na sprowadzenie z zagranicy 

produktu leczniczego i środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego; 

3) informacja o sposobie rozstrzygnięcia zapotrzebowania wraz z datą wydania 

rozstrzygnięcia; 

4) dane dotyczące produktu leczniczego lub środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego: 

a) nazwa handlowa, 

b) nazwa międzynarodowa w przypadku produktu leczniczego, 

c) postać, 

d) dawka, 

e) ilość, 

f) podmiot odpowiedzialny; 

5) imię, nazwisko, numer PESEL świadczeniobiorcy, a w przypadku jego braku – 

seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, a w przypadku osób małoletnich, 

którym nie nadano numeru PESEL – numer PESEL przedstawiciela ustawowego 

albo opiekuna, jeżeli został ustanowiony, a w przypadku jego braku – seria i 

numer dowodu osobistego lub paszportu przedstawiciela ustawowego albo 

opiekuna; 

6) imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego; 
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7) adres oraz dane kontaktowe świadczeniobiorcy wraz z informacją o sposobie 

dostarczenia rozstrzygnięcia; 

8) informacja o rozpoznaniu według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji 

Chorób i Problemów Zdrowotnych oraz informację o chorobie, jej przebiegu i 

dotychczasowym leczeniu; 

9) informacja o posiadaniu przez pacjenta prawa do świadczeń finansowanych ze 

środków publicznych w postaci oświadczenia lub adnotacji; 

10) dane konsultanta z danej dziedziny medycyny potwierdzającego zasadność 

przyznania refundacji: 

a) imię i nazwisko, 

b) numer prawa wykonywania zawodu, 

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

d) oznaczenie typu konsultanta (wojewódzki albo krajowy), 

e) oznaczenie dziedziny medycyny; 

11) dane dotyczące lekarza wystawiającego informację o chorobie: 

a) imię i nazwisko, 

b) numer prawa wykonywania zawodu, 

c) adres poczty elektronicznej; 

12) data przekazania do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

zlecenia sporządzenia rekomendacji, o której mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 

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

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, data sporządzenia tej 

rekomendacji przez Agencję oraz stanowisko Agencji w niej wyrażone; 

13) karta oceny formalnej oraz imię i nazwisko osoby ją sporządzającej; 

14) karta oceny merytorycznej oraz imię i nazwisko osoby ją sporządzającej; 

15) data i numer decyzji administracyjnej w zakresie refundacji oraz imię i nazwisko 

osoby ją podpisującej; 

16) informacja o rozstrzygnięciu; 

17) data złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, rodzaj oraz data 

rozstrzygnięcia wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny; 

18) data złożenia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, rodzaj oraz data 

rozstrzygnięcia wydanego przez Naczelny Sąd Administracyjny. 
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Art. 4e. 

1. Minister właściwy do spraw zdrowia prowadzi rejestr produktów leczniczych 

dopuszczonych do obrotu nieposiadających pozwolenia. 

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest prowadzony w SOID. 

3. W rejestrze, o którym mowa w ust. 1, są przetwarzane: 

1) data wpływu zapotrzebowania realizowanego w ramach importu docelowego i 

zgłoszenia o konieczności wydania zgody na czasowe dopuszczenie do obrotu 

produktu leczniczego, o której mowa w art. 4 ust. 8; 

2) numer zapotrzebowania lub zgody; 

3) dane dotyczące podmiotu wykonującego działalność leczniczą składającego 

zapotrzebowanie: 

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

organizacyjnej, jeżeli dotyczy, 

b) numer wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 

c) resortowy kod identyfikacyjny jednostki organizacyjnej lub komórki 

organizacyjnej, o którym mowa w art. 105 ust. 4a ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej, jeżeli dotyczy, 

d) adres poczty elektronicznej, na który jest wysyłana informacja o rozpatrzeniu 

zapotrzebowania; 

4) dane dotyczące lekarza wystawiającego zapotrzebowanie: 

a) imię i nazwisko, 

b) numer prawa wykonywania zawodu, 

c) adres poczty elektronicznej; 

5) w przypadku podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w 

rodzaju świadczenia szpitalne – dane osoby uprawnionej do reprezentacji: 

a) imię i nazwisko, 

b) stanowisko, 

c) adres poczty elektronicznej; 

6) dane dotyczące pacjenta, dla którego wystawiono zapotrzebowanie, jeżeli 

dotyczy: 

a) imię i nazwisko oraz numer PESEL pacjenta, a w przypadku jego braku – 

seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, a w przypadku osób 

małoletnich, którym nie nadano numeru PESEL – numer PESEL 
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przedstawiciela ustawowego albo opiekuna, jeżeli został ustanowiony, a w 

przypadku jego braku – seria i numer dowodu osobistego lub paszportu 

przedstawiciela ustawowego albo opiekuna, 

b) adres poczty elektronicznej pacjenta, jeżeli dotyczy; 

7) dane konsultanta z danej dziedziny medycyny potwierdzającego 

zapotrzebowanie: 

a) imię i nazwisko, 

b) numer prawa wykonywania zawodu, 

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

d) oznaczenie typu konsultanta (wojewódzki albo krajowy), 

e) oznaczenie dziedziny medycyny; 

8) dane dotyczące podmiotu dokonującego zgłoszenia: 

a) nazwa (firma), 

b) numer identyfikacji podatkowej (NIP), 

c) unikalny identyfikator hurtowni farmaceutycznej, 

d) dane adresowe, 

e) imię i nazwisko Osoby Odpowiedzialnej oraz osoby upoważnionej przez 

Osobę Odpowiedzialną, a także numer prawa wykonywania zawodu 

farmaceuty, 

f) imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot dokonujący zgłoszenia oraz 

stanowisko, 

g) adres poczty elektronicznej, na który zostanie wysłana informacja o 

rozstrzygnięciu; 

9) dane dotyczące produktu leczniczego: 

a) nazwa handlowa, 

b) nazwa międzynarodowa, 

c) postać, 

d) moc lub dawka produktu leczniczego, 

e) ilość i jednostka ilości, 

f) dane dotyczące serii: numer, data ważności, ilość produktu leczniczego, jeżeli 

dotyczy, 

g) podmiot odpowiedzialny, 

h) uzasadnienie.> 
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Art. 37av. 

1. Przedsiębiorca zgłasza Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu zamiar: 

1)   wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

2)   zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej 

- produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego lub wyrobów medycznych, zawartych w wykazie, o którym mowa w 

ust. 14. 

2. Zgłoszenie zamiaru, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1)   nazwę (firmę) i adres albo siedzibę przedsiębiorcy; 

2)   numer wydanego zezwolenia albo pozwolenia uprawniającego do obrotu produktami 

leczniczymi; 

3)   numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

4)   dane identyfikujące odpowiednio produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny, jeżeli dotyczy: 

a)   numer GTIN zgodny z systemem GS1, 

aa)   nazwę handlową i międzynarodową, 

b)  numer serii, 

c)  datę ważności, 

d)  nazwę podmiotu odpowiedzialnego, nazwę podmiotu uprawnionego do importu 

równoległego, nazwę wytwórcy wyrobów medycznych, jego autoryzowanego 

przedstawiciela, dystrybutora albo importera, albo nazwę podmiotu działającego 

na rynku spożywczym; 

5)   ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobu medycznego podlegających wywozowi lub zbyciu. 

3. Główny Inspektor Farmaceutyczny może wnieść, w drodze decyzji, sprzeciw wobec 

zamiaru wywozu lub zbycia, o których mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia 

zgłoszenia zamiaru wywozu lub zbycia, biorąc pod uwagę: 

1)   zagrożenie brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów 

leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub 

wyrobów medycznych, zawartych w wykazie, o którym mowa w ust. 14; 
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2)   znaczenie danego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego zawartych w wykazie, o 

którym mowa w ust. 14, dla zdrowia publicznego. 

4. Decyzji w sprawie wniesienia sprzeciwu nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 

5. Sprzeciw lub uchylenie sprzeciwu podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 

Głównego Inspektora Farmaceutycznego, a informacja w tym zakresie jest przekazywana 

Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej oraz właściwym organom celnym. Z chwilą 

publikacji sprzeciwu lub uchylenia sprzeciwu uznaje się go za skutecznie doręczony. 

6. W przypadku wezwania do uzupełnienia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, bieg terminu 

na wniesienie sprzeciwu ulega zawieszeniu. 

7. Od sprzeciwu, o którym mowa w ust. 3, strona może złożyć wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego w terminie 7 dni od dnia publikacji sprzeciwu. 

8. Informację o wniesieniu sprzeciwu oraz informację o wyniku ponownego rozpoznania 

sprawy Główny Inspektor Farmaceutyczny zamieszcza w Zintegrowanym Systemie 

Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. 

9. Niewniesienie sprzeciwu w terminie, o którym mowa w ust. 3, oznacza możliwość 

dokonania w terminie 30 dni od dnia jego upływu wywozu lub zbycia poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego. 

[9a. Główny Inspektor Farmaceutyczny może, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 

3, poinformować przedsiębiorcę zgłaszającego zamiar wywozu poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów leczniczych, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, zawartych w wykazie, 

o którym mowa w ust. 14, o niewniesieniu sprzeciwu, o którym mowa w ust. 3. W takim 

przypadku przedsiębiorca może dokonać wywozu lub zbycia, w terminie, o którym mowa 

w ust. 9, niezwłocznie po otrzymaniu informacji.] 

<9a. Główny Inspektor Farmaceutyczny może, przed upływem terminu, o którym mowa 

w ust. 3, zawiadomić przedsiębiorcę zgłaszającego zamiar wywozu poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów leczniczych, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, zawartych w 
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wykazie, o którym mowa w ust. 14, o braku sprzeciwu, o którym mowa w ust. 3. W 

takim przypadku przedsiębiorca może dokonać wywozu lub zbycia, w terminie 30 

dni od dnia doręczenia zawiadomienia o braku sprzeciwu.> 

10. Przedsiębiorca dokonujący wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów 

leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub 

wyrobów medycznych, zawartych w wykazie, o którym mowa w ust. 14, w imieniu 

innego przedsiębiorcy nie zgłasza zamiaru wywozu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli 

zamiar wywozu został zgłoszony przez przedsiębiorcę, w imieniu którego dokonuje 

wywozu, pod warunkiem niezgłoszenia przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego 

sprzeciwu na dokonanie wywozu. 

11. O dokonaniu wywozu lub zbycia, o których mowa w ust. 9, przedsiębiorca informuje 

Głównego Inspektora Farmaceutycznego w terminie 7 dni od dnia dokonania wywozu lub 

zbycia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

12. W przypadku wniesienia sprzeciwu przedsiębiorca jest obowiązany do sprzedaży 

produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

lub wyrobów medycznych wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ilości 

określonej w zgłoszeniu zamiaru wywozu lub zbycia podmiotowi prowadzącemu 

działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji świadczeń opieki 

zdrowotnej na tym terytorium. 

13. Po upływie 30 dni od dnia otrzymania sprzeciwu przedsiębiorca może ponownie zgłosić 

zamiar, o którym mowa w ust. 1. 

14. Minister właściwy do spraw zdrowia na podstawie informacji przekazywanych przez 

Głównego Inspektora Farmaceutycznego, gromadzonych w Zintegrowanym Systemie 

Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi lub innych informacji dotyczących 

dostępności produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego lub wyrobów medycznych, uwzględniając dynamikę obrotu, ogłasza co 

najmniej raz na 2 miesiące, w drodze obwieszczenia, wykaz produktów leczniczych, 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

14a. Wykaz, o którym mowa w ust. 14, zawiera co najmniej nazwę handlową i 

międzynarodową, postać, moc i wielkość opakowania wskazanych w nim produktów 

leczniczych, a w przypadku środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
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żywieniowego lub wyrobów medycznych - nazwę, postać, wielkość opakowania i ilość w 

opakowaniu. 

15. Obwieszczenie określone w ust. 14 jest ogłaszane w dzienniku urzędowym ministra 

właściwego do spraw zdrowia. 

16. Przedsiębiorca dokonujący zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany 

przekazać kopię zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, przewoźnikowi, o którym mowa w 

art. 2 pkt 8 ustawy o systemie monitorowania oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 

2018 r. poz. 2332 oraz z 2019 r. poz. 730, 1123 i 1556). Kierujący, o którym mowa w art. 

2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i 

kolejowego przewozu towarów, jest obowiązany okazać kopię zgłoszenia w trakcie 

kontroli, o której mowa w art. 13 tej ustawy, zwanej dalej "ustawą o systemie 

monitorowania" . 

16a. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, do przewozu produktów leczniczych, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych 

określonych w obwieszczeniu, o którym mowa w ust. 14, podmiot wysyłający w 

rozumieniu ustawy o systemie monitorowania, dołącza dokument, który przekazuje 

kierującemu, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy. Dokument ten zawiera datę 

wystawienia, nazwę handlową i międzynarodową oraz postać farmaceutyczną produktu 

leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu 

medycznego, numer serii, datę ważności, dostarczaną ilość, nazwę i adres dostawcy, adres 

miejsca nadania wysyłki, nazwę i adres odbiorcy, adres dostawy, określenie wymaganych 

warunków transportu i przechowywania transportowanych produktów leczniczych, 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów 

medycznych, imię i nazwisko oraz podpis osoby wystawiającej ten dokument. 

17. Do postępowania prowadzonego w zakresie wydania sprzeciwu, o którym mowa w ust. 3, 

nie stosuje się art. 10, przepisów działu II rozdział 2 i 5 oraz art. 98 Kodeksu 

postępowania administracyjnego. 

Art. 95b. 

1. Recepta jest wystawiana w postaci elektronicznej albo papierowej. 

2. Receptę w postaci papierowej wystawia się w przypadku: 

1)   braku dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy z 

dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia; 

2)    (uchylony); 
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3)    recepty na produkt leczniczy lub wyrób medyczny wystawionej przez osobę 

uprawnioną do wystawiania recept zgodnie z prawem państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym 

recepta została wystawiona, podlegającej realizacji w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwanej 

dalej "receptą transgraniczną"; 

4)   recepty dla osoby o nieustalonej tożsamości; 

5)   recepty wystawianej przez lekarza, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy o zawodzie 

lekarza, albo pielęgniarkę i położną, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 

lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 562 i 567) [;] 

<.> 

[6)    recepty na produkt leczniczy nieposiadający pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i sprowadzany z zagranicy na warunkach i w 

trybie określonych w art. 4.] 

3. Recepta dla: 

1)   osoby wystawiającej, zwana dalej "receptą pro auctore", 

2)   małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych w 

linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa 

osoby wystawiającej, zwana dalej "receptą pro familiae" 

- jest wystawiana w postaci elektronicznej albo papierowej. 

 

Art. 96a. 

1. Recepta zawiera następujące informacje: 

1)   dane dotyczące pacjenta: 

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

nieustalonej tożsamości, 

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

jeżeli nadano): 

–  miejsca zamieszkania albo 

–  miejsca pełnienia służby wojskowej, jeżeli dotyczy, albo 
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–   urzędu gminy, gminnego ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku 

przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług 

społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818) - centrum usług 

społecznych - w przypadku świadczeniobiorcy, wobec którego wydano decyzję, o 

której mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, albo 

świadczeniodawcy, który udzielił świadczenia opieki zdrowotnej - w przypadku 

osoby bezdomnej, o której mowa w art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej, albo 

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

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

kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, 

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

innych danych zamieszczonych na recepcie, 

e)   kod uprawnień dodatkowych pacjenta, jeżeli dotyczy; 

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

receptę pro auctore albo receptę pro familiae: 

a)  w przypadku: 

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

jednostki organizacyjnej, nazwą komórki organizacyjnej, jeżeli dotyczy, 

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

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

apteki, 

b)  adres miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego albo usługi farmaceutycznej 

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

zostały nadane), a w przypadku osób wykonujących działalność leczniczą 

wyłącznie w miejscu wezwania - adres miejsca przyjmowania wezwań i miejsca 

przechowywania dokumentacji medycznej; w przypadku osoby wystawiającej 

receptę pro auctore albo receptę pro familiae - adres miejsca zamieszkania (nazwa 

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

nadane), 
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c)  numer telefonu dostępny w miejscu udzielania świadczenia albo usługi 

farmaceutycznej; w przypadku osób wykonujących działalność leczniczą 

wyłącznie w miejscu wezwania albo wystawiających receptę pro auctore albo 

receptę pro familiae - numer telefonu kontaktowego do osoby wystawiającej 

receptę, 

d)   identyfikator miejsca udzielania świadczeń: 

–  w przypadku recept w postaci elektronicznej - identyfikator, o którym mowa w art. 

17c ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 

zdrowia, 

–  w przypadku recept w postaci papierowej - dziewięciocyfrowy numer REGON, 

jeżeli dotyczy; 

3)   dane dotyczące osoby wystawiającej receptę albo odpis recepty: 

a)  imię lub imiona i nazwisko osoby wystawiającej receptę, 

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

zawodowy, 

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

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

d)  
(14)

 adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wraz z prefiksem 

międzynarodowym do bezpośredniego kontaktu z osobą wystawiającą receptę, 

e)   podpis osoby wystawiającej albo osoby upoważnionej do wystawienia recepty, w 

przypadku recepty: 

–  w postaci elektronicznej - kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo 

podpis osobisty albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz 

integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym 

bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych albo, 

–  w postaci papierowej - podpis własnoręczny; 

4)   dane dotyczące przepisanego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego: 

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

leczniczego albo rodzajową lub handlową nazwę środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego lub ich nazwę skróconą, 

która w jednoznaczny sposób pozwala określić przepisany produkt leczniczy, 

środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny, 
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b)  postać, w jakiej produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 

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

więcej niż jednej postaci, 

c)  dawkę produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego lub wyrobu medycznego, jeżeli produkt leczniczy, środek 

spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny 

występuje w więcej niż jednej dawce, 

d)  ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego lub wyrobu medycznego, a w przypadku: 

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

używana zwyczajowo w praktyce farmaceutycznej albo 

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

odpowiednimi farmakopeami uznawanymi w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej, 

–  ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

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

skład lub nazwę mieszaniny składników, która jest używana zwyczajowo w 

praktyce farmaceutycznej, leku aptecznego 

–  jego nazwę zgodną z Farmakopeą Europejską lub innymi odpowiednimi 

farmakopeami uznawanymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ilość 

produktu leczniczego, leku recepturowego, leku aptecznego, środka spożywczego 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego oraz surowca 

farmaceutycznego przeznaczonego do sporządzenia leku recepturowego, określa 

się cyframi arabskimi lub słownie, a ilość surowca farmaceutycznego 

przeznaczonego do sporządzenia leku recepturowego będącego środkiem 

obojętnym, przeznaczonym do nadania odpowiedniej postaci produktu 

leczniczego, można również określić wyrazami "ilość odpowiednia", "quantum 

satis" lub "q.s.", 

e)  sposób dawkowania produktu leczniczego albo sposób stosowania w przypadku 

wyrobów medycznych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego; 

5)   dane dotyczące daty realizacji recepty: 

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

6)    unikalny numer identyfikujący receptę nadawany przez system teleinformatyczny 

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

r. o systemie informacji w ochronie zdrowia - w przypadku recepty w postaci 

elektronicznej, a w przypadku recepty w postaci papierowej na produkt leczniczy o 

kategorii dostępności "Rpw" - unikalny numer identyfikujący receptę nadawany 

przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia; 

7)    (uchylony). 

1a. 
(15)

 Recepta transgraniczna w postaci papierowej zawiera co najmniej następujące dane: 

1)   imię lub imiona i nazwisko pacjenta; 

2)   datę urodzenia pacjenta; 

3)   imię lub imiona i nazwisko osoby wystawiającej receptę; 

4)   kwalifikacje zawodowe osoby wystawiającej receptę (tytuł zawodowy); 

5)   dane do bezpośredniego kontaktu osoby wystawiającej receptę (adres poczty 

elektronicznej, numer telefonu lub faksu, wraz z prefiksem międzynarodowym); 

6)   dane dotyczące adresu miejsca udzielenia świadczenia oraz oznaczenie "Polska"; 

7)   nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) w przypadku produktu 

leczniczego; 

8)   nazwę własną, jeżeli: 

a)  przepisany produkt jest biologicznym produktem leczniczym lub 

b)  osoba wystawiająca receptę uważa, że jest ona niezbędna ze względów 

medycznych; w takim przypadku na recepcie zwięźle podaje powody użycia 

nazwy własnej; 

9)   postać; 

10)  moc; 

11)  ilość; 

12)  sposób dawkowania; 

13)  datę wystawienia recepty; 

14)  podpis własnoręczny osoby wystawiającej. 

1aa. 
(16)

 W przypadku recepty transgranicznej w postaci elektronicznej: 

1)   przepis ust. 1a pkt 8 stosuje się; 

2)   która nie zawiera daty urodzenia pacjenta lub nazwy powszechnie stosowanej 

(międzynarodowej) produktu leczniczego, system teleinformatyczny, o którym mowa 
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w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 

zdrowia, przekazuje te dane wraz z receptą do państwa realizacji; 

3)   system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 

2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, przekazuje do państwa realizacji tę 

receptę wraz z oznaczeniem "Polska". 

[1b. Na recepcie transgranicznej nie może być przepisany produkt leczniczy o kategorii 

dostępności "Rpw".] 

<1b. Na recepcie transgranicznej nie mogą być przepisane produkty lecznicze 

recepturowe, preparaty zawierające środki odurzające lub substancje 

psychotropowe oraz produkty lecznicze o kategorii dostępności „Rpz”.> 

1c. Na recepcie nie mogą być zamieszczane informacje i znaki niezwiązane z jej 

przeznaczeniem, w tym stanowiące reklamę. 

1d. Na recepcie, poza danymi dotyczącymi przepisanych produktów leczniczych, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, 

można dodatkowo zamieścić: 

1)   polecenie pilnej realizacji recepty przez zamieszczenie adnotacji "cito" lub innej 

równoważnej; 

2)   zastrzeżenie o konieczności wydania pacjentowi wyłącznie określonego produktu 

leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub 

wyrobu medycznego przez zamieszczenie adnotacji "nie zamieniać" lub "NZ" przy 

pozycji produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego lub wyrobu medycznego, którego zastrzeżenie to dotyczy. 

1e. W dolnej części recepty wystawianej w postaci papierowej zamieszcza się, w formie 

wydruku, nazwę i adres lub numer REGON podmiotu drukującego receptę, a w 

przypadku gdy wydruku dokonuje osoba wystawiająca receptę - zwrot "wydruk własny". 

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

jednorazowo maksymalnie: 

1)    ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 360-dniowego okresu 

stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania, 

przy czym na jednej recepcie w postaci papierowej ilość produktu leczniczego, środka 

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego nie 

może przekraczać ilości niezbędnej do 120-dniowego stosowania; 
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2)    (uchylony); 

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

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

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 

określającymi produkty lecznicze, które mogą być traktowane jako surowce 

farmaceutyczne stosowane przy sporządzeniu leków recepturowych, z zastrzeżeniem 

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

do stosowania na skórę można przepisać dziesięciokrotną ilość leku recepturowego, 

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

takich recept niezbędnych pacjentowi do maksymalnie łącznie 120-dniowego okresu 

stosowania. 

3. Lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer może wystawić do 12 recept w postaci 

papierowej na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 360 dni; 

nie dotyczy to produktu leczniczego sprowadzanego w trybie art. 4. 

4. Pielęgniarka i położna może przepisać dla jednego pacjenta jednorazowo maksymalnie: 

1)   ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 120-dniowego 

okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu 

dawkowania; 

2)   ilość produktu leczniczego antykoncepcyjnego przeznaczoną do 60-dniowego 

stosowania - wyłącznie w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego. 

4a. W przypadku recepty w postaci elektronicznej pielęgniarka i położna może przepisać dla 

jednego pacjenta jednorazowo maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka 

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego 

niezbędną pacjentowi do 180-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie 

określonego na recepcie sposobu dawkowania, w tym w przypadku produktu leczniczego 

antykoncepcyjnego wyłącznie w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego. Przepisu ust. 5 

nie stosuje się. 

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

stosowania nieprzekraczające łącznie 120 dni. 

6. (uchylony). 

7. Termin realizacji recepty nie może przekroczyć: 
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1)    30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji "od dnia", 

a w przypadku recepty w postaci elektronicznej - 365 dni; 

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

recepty na antybiotyki w postaci preparatów do stosowania wewnętrznego i 

parenteralnego; 

3)   120 dni od daty jej wystawienia na: 

a)  produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

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

dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, 

b)  produkty immunologiczne wytwarzane indywidualnie dla pacjenta; 

4)    30 dni od daty jej wystawienia dla recepty na środki odurzające, substancje 

psychotropowe, preparaty zawierające te środki lub substancje oraz prekursory 

kategorii 1. 

7a. W przypadku realizacji recepty elektronicznej: 

1)   po upływie 30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji 

"od dnia", recepta jest realizowana z wyłączeniem dni stosowania, które już upłynęły, 

licząc je od daty wystawienia recepty albo naniesionej na recepcie daty realizacji "od 

dnia", 

2)   jednorazowo pacjent może otrzymać maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka 

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego 

niezbędną pacjentowi do 180-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie 

określonego na recepcie sposobu dawkowania 

-   przy czym w przypadku produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, wydawanego w 

opakowaniach, których wielkość uniemożliwia wydanie go w ilości niezbędnej do 

stosowania przez wyliczony okres, dopuszcza się wydanie go w ilości przekraczającej 

tę ilość, jednak nie więcej niż o jedno najmniejsze opakowanie. 

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

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, dla 

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

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

żywieniowego oraz wyrobów medycznych, ma być wydany za odpłatnością, o której 

mowa w art. 6 ust. 2 tej ustawy, obejmuje: 
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1)   dane, o których mowa w ust. 1; 

1a)   numer poświadczenia, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - 

w przypadku korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o 

koordynacji w rozumieniu art. 5 pkt 32 tej ustawy, zwanych dalej "przepisami o 

koordynacji", a w razie braku tego poświadczenia - numer dokumentu uprawniającego 

do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, 

wystawionego przez właściwą instytucję zagraniczną; 

1b)  numer paszportu albo innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość - 

w przypadku cudzoziemca niebędącego osobą uprawnioną do świadczeń opieki 

zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, a w przypadku osoby posiadającej 

Kartę Polaka - jej numer; 

2)   
(17)

 (uchylony); 

3)   kod uprawnień dodatkowych pacjenta, jeżeli dotyczy; 

4)   w przypadku osób nieubezpieczonych posiadających prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w 

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

ze środków publicznych odpowiedni identyfikator: 

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

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

finansowanych ze środków publicznych, 

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

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

finansowanych ze środków publicznych, 

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

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

finansowanych ze środków publicznych, 

d)   "IN" - dla pacjenta innego niż ubezpieczony, posiadającego uprawnienia do 

bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z przepisami wymienionymi w 

art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych; 

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

świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji; 
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6)    unikalny numer identyfikujący receptę nadawany przez dyrektora oddziału 

wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia - w przypadku recepty w postaci 

papierowej; 

7)   odpłatność produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego lub wyrobu medycznego, określoną w następujący sposób: 

a)  jeżeli produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyrób medyczny występuje w wykazie, o którym mowa w art. 37 

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

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w jednej 

odpłatności, osoba wystawiająca receptę może nie wpisać tej odpłatności, 

b)  jeżeli produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyrób medyczny występuje w wykazie, o którym mowa w art. 37 

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

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w więcej 

niż jednej odpłatności, osoba wystawiająca receptę: 

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

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego za 

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

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

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, 

–  może nie wpisać poziomu odpłatności w przypadku przepisywania tego produktu 

leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub 

wyrobu medycznego za najwyższą odpłatnością wynikającą z wykazu, o którym 

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

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych, 

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

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

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w przypadkach innych 

niż wskazane w tiret pierwsze i drugie; 

8)   jeżeli produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

lub wyrób medyczny jest przepisywany poza zakresem refundacji, osoba wystawiająca 

receptę wpisuje symbol "X" albo 100%; 
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9)   odpłatność, o której mowa w pkt 7, może także być określona w następujący sposób: 

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

przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego bezpłatnie, 

b)  R lub równoważne - dla produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego za odpłatnością 

ryczałtową, 

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

żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego za odpłatnością 30% limitu 

finansowania, 

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

żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego za odpłatnością 50% limitu 

finansowania; 

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

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

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

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

specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzane z zagranicy dla pacjenta, na 

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

żywności i żywienia. 

8a. (uchylony). 

9. Na jednej recepcie w postaci papierowej przepisuje się do pięciu produktów leczniczych 

gotowych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, lub 

wyrobów medycznych albo jeden produkt leczniczy recepturowy, a na recepcie 

wystawionej w postaci elektronicznej - jeden produkt leczniczy lub środek spożywczy 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego, lub wyrób medyczny. W przypadku 

wystawienia więcej niż jednej recepty w postaci elektronicznej, osoba wystawiająca 

może, w celu usprawnienia ich realizacji, połączyć te recepty w pakiet. 

9a. Receptę wystawioną w postaci elektronicznej zapisuje się w SIM. 

9b. Treść recepty zapisanej w SIM nie może być zmieniana. Recepta wystawiona w postaci 

elektronicznej, której treść wymaga zmiany, zostaje anulowana w SIM przez osobę 

wystawiającą tę receptę, a zmiana treści takiej recepty następuje przez wystawienie nowej 

recepty. 
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9c. Jeżeli recepta w postaci papierowej została wystawiona w sposób błędny, niekompletny 

lub niezgodny z ustawą, osoba wystawiająca receptę dokonuje poprawek na tej recepcie. 

Każda poprawka wymaga dodatkowego złożenia własnoręcznego podpisu i odciśnięcia 

pieczątki albo nadrukowania - przy poprawianej informacji - danych identyfikujących 

osobę wystawiającą receptę. 

9d. Apteka przechowuje recepty przez okres 5 lat, licząc od zakończenia roku 

kalendarzowego, w którym: 

1)   nastąpiła refundacja - w przypadku recept na refundowane leki, środki spożywcze 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne; 

2)   zostały one realizowane - w przypadku recept innych niż określone w pkt 1. 

9e. Recepty w postaci elektronicznej są przechowywane w SIM przez okres co najmniej 5 lat, 

licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym: 

1)   nastąpiła refundacja - w przypadku recept na refundowane leki, środki spożywcze 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne; 

2)   zostały zrealizowane - w przypadku recept innych niż określone w pkt 1. 

10. (uchylony). 

11. (uchylony). 

12. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób wystawiania i realizacji recept, w tym zakres danych niezbędnych do ich 

realizacji i wymagania dotyczące potwierdzania realizacji recept, 

1a)   
(18)

 sposób realizacji recepty transgranicznej w postaci elektronicznej wystawionej w 

innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub 

państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 

stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

2)   budowę i sposób nadawania unikalnego numeru identyfikującego receptę, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 6 i ust. 8 pkt 6, oraz sposób postępowania po nadaniu tego numeru, 

3)   sposób przechowywania recept, 

4)   kody uprawnień dodatkowych pacjentów i wykaz dokumentów potwierdzających te 

uprawnienia, 

5)   identyfikatory oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, 

6)   wymiary i wzory recept wystawianych w postaci papierowej 

- uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa lekowego i ochrony interesu 

ekonomicznego pacjentów, a także mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom w 
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procesie wystawiania i realizacji recept oraz stworzenia podstaw kontroli tych 

procesów. 

Art. 96b. 

1. W przypadku wystawienia recepty w postaci elektronicznej pacjent otrzymuje informację o 

wystawionej recepcie zawierającą następujące dane: 

1)    numer składający się z czterdziestu czterech cyfr generowany w momencie zapisu 

recepty przez system, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

o systemie informacji w ochronie zdrowia, umożliwiający dostęp do recepty lub 

pakietu recept, zwany dalej "kluczem dostępu do recepty lub pakietu recept; 

2)    numer składający się z czterech cyfr generowany w momencie zapisu recepty przez 

system, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie 

informacji w ochronie zdrowia, umożliwiający dostęp do recepty w połączeniu z 

identyfikatorem usługobiorcy, o którym mowa w art. 17c ust. 2 tej ustawy, zwany 

dalej "kodem dostępu"; 

3)   identyfikator recepty; 

4)   datę wystawienia recepty; 

5)   datę realizacji "od dnia", jeżeli dotyczy; 

6)   imię i nazwisko pacjenta; 

7)   imię i nazwisko osoby wystawiającej receptę; 

8)   numer prawa wykonywania zawodu osoby wystawiającej receptę; 

9)   numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z osobą wystawiającą receptę; 

10)   nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) lub nazwę własną produktu 

leczniczego albo rodzajową lub handlową nazwę środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego lub ich nazwę skróconą lub 

skład leku recepturowego lub aptecznego; 

11)  postać; 

12)  dawkę; 

13)  ilość; 

14)  sposób dawkowania albo stosowania; 

15)  wskazany termin kontroli lekarskiej, jeżeli dotyczy. 

1a. Informacja o wystawionej recepcie może zawierać fotokody, w tym kody QR, oraz 

komunikaty nadawane przez system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 7 ust. 1 

ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. 
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2. Informację, o której mowa w ust. 1, pacjent otrzymuje: 

[1)   na wskazany w systemie informacji w ochronie zdrowia adres poczty elektronicznej, 

jeżeli dotyczy; 

2)    na wskazany w systemie informacji w ochronie zdrowia numer telefonu, w postaci 

wiadomości tekstowej zawierającej co najmniej kod dostępu oraz informację o 

konieczności podania numeru PESEL przy realizacji recepty, jeżeli dotyczy;] 

<2) na wskazany w systemie informacji w ochronie zdrowia numer telefonu, w 

postaci wiadomości zawierającej co najmniej kod dostępu oraz informację o 

konieczności podania numeru PESEL przy realizacji recepty – na żądanie 

pacjenta wyrażone w Internetowym Koncie Pacjenta, o którym mowa w art. 7a 

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

zdrowia; 

3) w postaci wydruku – w przypadku braku wskazania w systemie informacji w 

ochronie zdrowia danych, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz na żądanie pacjenta, 

albo w innej uzgodnionej postaci zawierającej co najmniej klucz dostępu do 

recepty lub pakietu recept lub kod dostępu oraz nazwę produktu leczniczego.> 

3)   w postaci wydruku - w przypadku braku wskazania w systemie informacji w ochronie 

zdrowia danych, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz na żądanie pacjenta, albo w innej 

uzgodnionej postaci zawierającej co najmniej klucz dostępu do recepty lub pakietu 

recept lub kod dostępu oraz nazwę produktu leczniczego - w przypadku udzielania 

świadczenia zdrowotnego w miejscu wezwania lub badania za pośrednictwem 

systemów teleinformatycznych lub systemów łączności i braku możliwości 

przekazania informacji w postaci wydruku. 

[2a. Do informacji, o której mowa w ust. 1, pacjent ma również dostęp w Internetowym 

Koncie Pacjenta, o którym mowa w art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o 

systemie informacji w ochronie zdrowia, lub otrzymuje tę informację.] 

<2a. Do informacji, o której mowa w ust. 1, pacjent ma również dostęp w Internetowym 

Koncie Pacjenta, o którym mowa w art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o 

systemie informacji w ochronie zdrowia, lub otrzymuje tę informację w sposób 

określony w ust. 2 lub 2b.> 

<2b. Informacja, o której mowa w ust. 1, obejmująca co najmniej kod dostępu może być 

przekazana również do aplikacji mobilnych użytkowanych przez pacjenta, na jego 

żądanie. 
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2c. W przypadku wyrażenia przez pacjenta żądania, o którym mowa w ust. 2b, przepisu 

ust. 2 pkt 2 nie stosuje się. 

2d. Wymiana danych między aplikacją mobilną a systemem, o którym mowa w art. 7 

ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, 

zapewnia bezpieczeństwo przesyłania danych. 

2e. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

warunki organizacyjne i techniczne, które powinny spełniać aplikacje mobilne 

służące do przesyłania danych, o których mowa w ust. 2b, oraz sposób wymiany 

informacji w postaci elektronicznej między Internetowym Kontem Pacjenta i 

aplikacjami mobilnymi, mając na uwadze konieczność zapewnienia szybkiego i 

bezpiecznego dostępu użytkowników aplikacji mobilnych do informacji o 

wystawionej recepcie oraz bezpieczeństwa danych przetwarzanych w aplikacjach 

mobilnych użytkowanych przez pacjenta. 

2f. Do informacji, o której mowa w ust.1, prezentowanej pacjentowi w sposób, o którym 

mowa w ust. 2 pkt 1 lub ust. 2b, podmioty inne niż system, o którym mowa w art. 7 

ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, 

nie mogą dołączać danych innych niż wskazane w ust. 1. Podmioty te mogą 

przetwarzać dane udostępnione przez system, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy 

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

celu prezentacji ich pacjentowi.> 

3. Informację, o której mowa w ust. 2 pkt 3, wydaje osoba wystawiająca receptę. 

4. Informacja o wystawionej recepcie nie może zawierać żadnych innych niż określone w ust. 

1 i 1a treści, w szczególności o charakterze reklamy. 

5. Informacja, o której mowa w ust. 1, nie zastępuje recepty. 

 

Art. 107a. 

1. Szkolenie specjalizacyjne w ramach kształcenia podyplomowego jest prowadzone przez 

uczelnie, które prowadzą studia na kierunku farmacja, po uzyskaniu akredytacji, zwane 

dalej "jednostkami szkolącymi", udzielonej przez dyrektora Centrum Medycznego 

Kształcenia Podyplomowego, zwanego dalej "dyrektorem CMKP". 

2. Akredytacja może zostać udzielona uczelni: 
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1)   które powołały zespół do spraw szkolenia specjalizacyjnego, w tym podpisały umowy 

na pełnienie obowiązków kierowników specjalizacji z osobami posiadającymi tytuł 

specjalisty w danej dziedzinie farmacji, z zastrzeżeniem art. 107ze ust. 5; 

2)   które spełniają standardy kształcenia w danym szkoleniu specjalizacyjnym określone 

w programie szkolenia specjalizacyjnego; 

3)    których działalność obejmuje profil prowadzonego szkolenia specjalizacyjnego i 

które zawarły porozumienia z innymi podmiotami na realizację staży kierunkowych 

lub kursów specjalizacyjnych określonych programem szkolenia specjalizacyjnego, 

jeżeli uczelnia nie może zapewnić ich odbywania w ramach swojej struktury 

organizacyjnej; 

4)   opracowały regulamin organizacyjny szkolenia specjalizacyjnego. 

3. Regulamin organizacyjny szkolenia specjalizacyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, 

określa w szczególności: 

1)   maksymalną liczbę osób, które mogą zostać przyjęte na szkolenie specjalizacyjne; 

2)   organizację szkolenia specjalizacyjnego, w tym harmonogram zajęć i staży 

kierunkowych; 

3)   szczegółowy zakres obowiązków kierowników specjalizacji, opiekunów staży 

kierunkowych, wykładowców i innych osób prowadzących zajęcia; 

4)   sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności; 

5)   sposoby oceny organizacji i przebiegu szkolenia specjalizacyjnego przez osoby w nim 

uczestniczące. 

4. Uczelnia zamierzająca prowadzić szkolenie specjalizacyjne składa do dyrektora CMKP za 

pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, o którym mowa 

w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 

zdrowia, zwanego dalej "SMK", wniosek o udzielenie akredytacji w postaci 

elektronicznej, podpisany przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo 

podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

Wniosek zawiera następujące dane: 

1)    oznaczenie uczelni; 

2)    dziedzinę specjalizacji, w której uczelnia zamierza prowadzić szkolenie 

specjalizacyjne; 
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3)   liczbę i kwalifikacje kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia teoretyczne i praktyczne 

na kursie specjalizacyjnym (wymagana specjalizacja, posiadany stopień naukowy lub 

tytuł naukowy); 

4)   opis bazy dydaktycznej i warunków organizacyjnych właściwych dla danego 

szkolenia specjalizacyjnego; 

5)   plan realizacji programu szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie; 

6)   oświadczenie o spełnieniu warunków niezbędnych do realizacji planu, o którym 

mowa w pkt 5. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się: 

1)    odwzorowanie cyfrowe dokumentów potwierdzających status prawny uczelni; 

2)    informacje o dotychczasowym przebiegu prowadzonej przez uczelnię działalności; 

3)   odwzorowanie cyfrowe dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, o 

których mowa w ust. 2. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, składa się najpóźniej na 4 miesiące przed planowanym 

terminem rozpoczęcia przez uczelnię prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego. 

7. Dyrektor CMKP sprawdza pod względem formalnym dokumenty, o których mowa w ust. 

5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych dyrektor CMKP wzywa uczelnię, która 

złożyła wniosek, do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, 

przekazywanego za pomocą SMK. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek jest 

pozostawiany bez rozpoznania. 

8. Dyrektor CMKP, w celu uzyskania opinii o spełnieniu przez podmiot warunków, o których 

mowa w ust. 2 powołuje zespół ekspertów, w składzie: 

1)   przedstawiciel stowarzyszenia będącego zgodnie z postanowieniami jego statutu 

towarzystwem naukowym o zasięgu krajowym, zrzeszającym specjalistów w danej 

dziedzinie, zgłoszony przez zarząd tego stowarzyszenia; 

2)   dwóch ekspertów w danej dziedzinie, zgłoszonych przez konsultanta krajowego w 

danej dziedzinie albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma 

powołanego konsultanta krajowego; 

3)   przedstawiciel Naczelnej Izby Aptekarskiej, zwanej dalej "NIA". 

9. Zespół ekspertów, o którym mowa w ust. 8, opiniuje wnioski w miarę potrzeby, nie 

rzadziej niż raz na kwartał, i przekazuje swoją opinię dyrektorowi CMKP niezwłocznie po 

jej sporządzeniu, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej sporządzenia. 
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Wnioski mogą być opiniowane w trybie obiegowym, z użyciem dostępnych systemów 

teleinformatycznych lub systemów łączności. 

10. Dyrektor CMKP: 

1)   dokonuje wpisu uczelni, o której mowa w ust. 1, na prowadzoną przez siebie, za 

pomocą SMK, listę jednostek posiadających akredytację, wraz z określeniem 

maksymalnej liczby miejsc szkoleniowych w zakresie danego szkolenia 

specjalizacyjnego dla osób mogących odbywać szkolenie specjalizacyjne, na okres 5 

lat, w przypadku gdy opinia zespołu ekspertów, o którym mowa w ust. 8, jest 

pozytywna, albo 

2)   odmawia wpisu uczelni, o której mowa w ust. 1, na prowadzoną przez siebie, za 

pomocą SMK, listę jednostek posiadających akredytację, w przypadku gdy opinia 

zespołu ekspertów, o którym mowa w ust. 8, jest negatywna, i zawiadamia o tym 

niezwłocznie wnioskodawcę. 

11. Dyrektor CMKP występuje do jednostki organizacyjnej wpisanej na listę, o której mowa 

w ust. 10, na 6 miesięcy przed dniem upływu okresu, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, o 

weryfikację akredytacji, mając na względzie konieczność zapewnienia farmaceutom 

ciągłości szkolenia specjalizacyjnego w tej jednostce. Przepisy ust. 1-10 stosuje się 

odpowiednio. 

12. Dyrektor CMKP publikuje i aktualizuje na swojej stronie internetowej oraz w SMK listę 

jednostek posiadających akredytację. 

13. W przypadku gdy jednostka szkoląca, o której mowa w ust. 1, przestała spełniać warunki 

niezbędne do uzyskania akredytacji do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego, 

powiadamia o tym niezwłocznie wojewodę i dyrektora CMKP. 

14. Dyrektor CMKP, w drodze decyzji, skreśla z listy, o której mowa w ust. 10, jednostkę 

szkolącą, która nie realizuje szczegółowego programu szkolenia specjalizacyjnego lub nie 

przestrzega standardów szkolenia specjalizacyjnego farmaceutów, o których mowa w art. 

107e ust. 2, albo przestała spełniać warunki niezbędne do uzyskania akredytacji do 

szkolenia specjalizacyjnego. Od decyzji tej przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie 

sprawy. 

15. Staże kierunkowe i kursy specjalizacyjne objęte programem danej specjalizacji prowadzą 

jednostki szkolące, o których mowa w ust. 1. Centrum Medyczne Kształcenia 

Podyplomowego, zwane dalej "CMKP", koordynuje organizację staży kierunkowych oraz 

kursów specjalizacyjnych objętych programem danej specjalizacji zgodnie z wymogami 
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odpowiednich specjalizacji oraz liczbą i rozmieszczeniem regionalnym farmaceutów 

odbywających szkolenie specjalizacyjne. 

<15a. Kursy specjalizacyjne, o których mowa w ust. 15, mogą być realizowane z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jeżeli możliwość takiej 

formy przewiduje program specjalizacji lub została uzyskana zgoda dyrektora 

CMKP.> 

16. Dyrektor CMKP publikuje na swojej stronie internetowej i w SMK, listę staży 

kierunkowych oraz listę kursów specjalizacyjnych, objętych programami specjalizacji, 

które zawierają: 

1)   nazwę i siedzibę jednostki szkolącej i podmiotu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, lub 

imię, nazwisko i adres osoby fizycznej prowadzącej kurs specjalizacyjny; 

2)   termin, miejsce oraz liczbę osób mogących uczestniczyć w stażu kierunkowym albo 

kursie specjalizacyjnym. 

17. Jednostki szkolące i podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 3, przekazują na bieżąco do 

CMKP informacje niezbędne do prowadzenia staży kierunkowych i kursów 

specjalizacyjnych, za pomocą SMK. 

18. Podmiot, który zrealizował staż albo kurs specjalizacyjny, o których mowa w ust. 17, 

przekazuje do CMKP listę farmaceutów, którzy ukończyli staż kierunkowy albo kurs 

specjalizacyjny, zawierającą imię i nazwisko oraz numer PESEL farmaceuty, a w 

przypadku jego braku - cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer 

dokumentu oraz kraj wydania. 

19. Opłatę za szkolenie specjalizacyjne i Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Farmaceutów, 

zwany dalej "PESF" ponosi farmaceuta. Wysokość opłaty za szkolenie specjalizacyjne 

ustala kierownik jednostki szkolącej. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 

planowane koszty związane z przeprowadzeniem szkolenia specjalizacyjnego. Opłata 

stanowi dochód jednostki szkolącej. 

 

Art. 107r. 

1. Farmaceuta wnosi opłatę egzaminacyjną w wysokości nie wyższej niż 25% przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za 

ubiegły rok, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze obwieszczenia, do 

dnia 15 stycznia każdego roku. 
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2. Opłata, o której mowa w ust. 1, jest wnoszona na rachunek bankowy wskazany przez CEM, 

podany za pomocą SMK w trakcie składania wniosku, o którym mowa w art. 107p ust. 3. 

Opłata powinna być uiszczona niezwłocznie po złożeniu wniosku, nie później niż w 

terminie 5 dni od upływu terminu składania wniosków, o którym mowa w art. 107p ust. 4. 

3. Opłata, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód budżetu państwa. 

4. W przypadku niewniesienia opłaty, o której mowa w ust. 1, albo wniesienia jej w 

wysokości niższej niż należna, dyrektor CEM wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia 

braków formalnych, za pomocą SMK lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

na adres wskazany we wniosku, o którym mowa w art. 107p ust. 1. Przepisu art. 64 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje 

się. W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni od skierowania 

wezwania dotknięty nim wniosek traktuje się jako niezłożony. O konsekwencji tej 

dyrektor CEM informuje w wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych. 

<5. Z opłaty, o której mowa w ust. 1, za kolejne zgłoszenie do PESF może zostać 

zwolniony farmaceuta, który w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego 

lub stanu epidemii mimo zgłoszenia się do PESF nie przystąpił do tego egzaminu. 

6. W celu uzyskania zwolnienia z opłaty, o którym mowa w ust. 5, farmaceuta w 

terminie 30 dni od dnia, w którym odbył się PESF, do którego miał przystąpić, 

składa do dyrektora CEM wniosek o zwolnienie z opłaty za kolejne zgłoszenie do 

PESF. 

7. Do terminu, o którym mowa w ust. 6, nie stosuje się przepisów art. 58–60 ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 256 i 695).> 

Art. 107w. 

1. Zakres PESF jest zgodny z programem danego szkolenia specjalizacyjnego. 

2. PESF przeprowadzany jest dwa razy w roku: w sesji wiosennej od dnia 15 maja do dnia 30 

czerwca i w sesji jesiennej od dnia 15 listopada do dnia 31 grudnia. 

2a. W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami, w szczególności 

zagrażającymi życiu lub zdrowiu osób biorących udział w PESF, minister właściwy do 

spraw zdrowia może odwołać w całości lub w części PESF w danej dziedzinie farmacji. 

Odwołując PESF minister właściwy do spraw zdrowia wydłuża czas trwania sesji 

egzaminacyjnej, w której miał się odbyć odwołany egzamin, jednorazowo o okres nie 

dłuższy niż 6 miesięcy. W przypadku nieustania okoliczności będących podstawą 
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przedłużenia sesji egzaminacyjnej w czasie, o który została przedłużona dana sesja, 

minister właściwy do spraw zdrowia może powtórnie przedłużyć czas trwania danej sesji 

egzaminacyjnej o okres nie dłuższy niż 3 miesiące. 

2b. O odwołaniu całości lub części PESF w danej dziedzinie farmacji i przedłużeniu sesji 

egzaminacyjnej minister właściwy do spraw zdrowia informuje na swojej stronie 

internetowej oraz na stronie internetowej CEM. 

2c. Dyrektor CEM w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia ustala nowe 

terminy PESF oraz informuje o nich farmaceutów, którzy mieli przystąpić do odwołanego 

PESF, co najmniej na dwa tygodnie przed datą egzaminu. Informacja o nowych terminach 

PESF jest zamieszczana na stronie internetowej CEM. 

3. PESF dla każdej dziedziny składa się z dwóch części w następującej kolejności - egzaminu 

teoretycznego i egzaminu praktycznego. Warunkiem dopuszczenia do części praktycznej 

PESF jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego. 

4. Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w formie: 

1)   testu, gdy do PESF w danej dziedzinie w sesji zostanie dopuszczonych co najmniej 30 

osób; 

2)   egzaminu ustnego. 

<4a. W uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw zdrowia może, na 

wniosek dyrektora CEM, wyrazić zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia 

egzaminu testowego PESF dla wszystkich farmaceutów dopuszczonych do PESF w 

danej dziedzinie w określonej sesji egzaminacyjnej, z zachowaniem egzaminu 

ustnego, albo zdecydować o przeprowadzeniu PESF jeden raz w roku – z 

zachowaniem wszystkich jego części, w jednej z sesji egzaminacyjnych.> 

5. Egzamin testowy dla danej dziedziny odbywa się jednocześnie w całym kraju, w terminie 

ustalonym przez dyrektora CEM. Egzamin testowy polega na rozwiązaniu 120 pytań 

zawierających pięć wariantów odpowiedzi, z których tylko jeden jest prawidłowy. Osoba 

zdająca może wybrać tylko jedną odpowiedź. Za każdą prawidłową odpowiedź osoba 

zdająca uzyskuje 1 punkt. W przypadku braku odpowiedzi, udzielenia nieprawidłowej 

odpowiedzi albo zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi punkty nie są przyznawane. 

Pozytywny wynik egzaminu testowego otrzymuje osoba egzaminowana, która uzyskała 

co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów z testu. 

6. W przypadku uwag merytorycznych do pytań testowych, osoba zdająca ma prawo złożyć 

zastrzeżenie w trakcie trwania egzaminu testowego albo niezwłocznie po jego 
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zakończeniu, przed opuszczeniem sali egzaminacyjnej. Zgłoszone zastrzeżenie zostanie 

zweryfikowane bezpośrednio po egzaminie testowym, przed obliczeniem jego wyników. 

W przypadku uznania zgłoszonego zastrzeżenia, zadanie testowe objęte zastrzeżeniem jest 

pomijane przy ustalaniu wyniku egzaminu testowego w stosunku do wszystkich 

zdających, co odpowiednio obniża liczbę możliwych do uzyskania punktów. Punkty za 

zadania unieważnione nie są przyznawane. 

7. Miejsca i terminy egzaminu praktycznego i ustnego ustala dyrektor CEM w porozumieniu 

z przewodniczącym PKE. 

8. PESF przeprowadza się zgodnie z regulaminem porządkowym ustalonym przez dyrektora 

CEM i zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 

<9. W uzasadnionych przypadkach, związanych z wystąpieniem zwiększonego 

zagrożenia epidemicznego lub innych okoliczności zagrażających bezpieczeństwu 

osób uczestniczących w PESF, dyrektor CEM w porozumieniu z przewodniczącym 

właściwej PKE może zdecydować, że egzamin ustny PESF zostanie przeprowadzony 

za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających 

jednoczesny udział zdającego i wszystkich członków Zespołu Egzaminacyjnego, 

zwany dalej „zdalnym PESF”. 

10. Zdalny PESF może być przeprowadzony w siedzibie CEM albo w innym miejscu 

wskazanym przez dyrektora CEM w porozumieniu z przewodniczącym Zespołu 

Egzaminacyjnego. 

11. Wojewoda jest obowiązany do współpracy z dyrektorem CEM przy organizacji i 

przeprowadzaniu zdalnego PESF. 

12. W trakcie całego czasu trwania zdalnego PESF zdający znajduje się pod 

bezpośrednim nadzorem pracownika CEM, przewodniczącego Zespołu 

Egzaminacyjnego albo przedstawiciela właściwego wojewody. Do przedstawiciela 

wojewody stosuje się art. 107t ust. 5 pkt 1 i ust. 6. 

13. Oprogramowanie służące do przeprowadzenia zdalnego PESF jest udostępniane i 

konfigurowane przez CEM. Przebieg zdalnego PESF jest rejestrowany. 

14. Zdający jest widziany i słyszany przez wszystkich członków Zespołu 

Egzaminacyjnego bezpośrednio lub za pomocą środków komunikacji, o których 

mowa w ust. 9. 

15. W przypadku zdalnego PESF członkowie Zespołu Egzaminacyjnego składają ustne 

oświadczenia dotyczące wystawionych przez nich ocen. Oświadczenia te są 
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rejestrowane za pomocą środków komunikacji, o których mowa w ust. 9, lub, jeżeli 

nie ma takiej możliwości, za pomocą oprogramowania dostępnego na stacjach 

roboczych członków Zespołu Egzaminacyjnego. 

16. Jeżeli w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii przeprowadzenie 

egzaminu testowego albo ustnego PESF nie będzie możliwe ze względu na 

bezpieczeństwo osób biorących udział w tym egzaminie, minister właściwy do spraw 

zdrowia może w trakcie sesji egzaminacyjnej podjąć decyzję o odstąpieniu od 

przeprowadzenia egzaminu testowego albo ustnego PESF w danej dziedzinie w tej 

sesji z zachowaniem wyłącznie jednej formy PESF. 

17. Komunikat o odstąpieniu od przeprowadzenia egzaminu testowego albo ustnego 

PESF, o których mowa w ust. 16, zamieszcza się na stronie internetowej urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz na stronie internetowej 

CEM.> 

Art. 122b. 

1. Inspekcję przeprowadza inspektor do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu 

Farmaceutycznego albo inspektor do spraw obrotu hurtowego Głównego Inspektoratu 

Farmaceutycznego po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do 

przeprowadzenia inspekcji udzielonego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. 

2. Kontrolę przeprowadza inspektor farmaceutyczny po okazaniu legitymacji służbowej oraz 

doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli udzielonego przez wojewódzkiego 

inspektora farmaceutycznego. 

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 i 2 oraz art. 37at ust. 2, zawiera: 

1)   wskazanie podstawy prawnej; 

2)   oznaczenie organu kontroli; 

3)   datę i miejsce wystawienia; 

4)   imię i nazwisko inspektora upoważnionego do przeprowadzenia kontroli albo 

inspekcji oraz numer jego legitymacji służbowej; 

5)   przedsiębiorcę objętego kontrolą albo inspekcją; 

6)   określenie zakresu przedmiotowego kontroli albo inspekcji; 

7)   wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli albo 

inspekcji; 

8)   podpis osoby udzielającej upoważnienia; 

9)   pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego. 
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4. Rozpoczęcie kontroli albo inspekcji inspektor potwierdza dokonując odpowiedniego wpisu 

w książce kontroli. 

5. Inspektor do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego albo inspektor 

do spraw obrotu hurtowego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego przed 

rozpoczęciem inspekcji podaje kontrolowanemu plan przebiegu inspekcji, w tym 

przewidywany okres prowadzenia inspekcji, zakres inspekcji oraz wykaz personelu 

obowiązanego do składania wyjaśnień istotnych dla prowadzonej inspekcji, w celu 

prawidłowego i sprawnego przeprowadzenia inspekcji. 

<6. Inspekcja, o której mowa w ust. 1, i kontrola, o której mowa w ust. 2, może być 

prowadzona przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie 

ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z 

wyłączeniem obowiązku okazywania legitymacji służbowej kontrolowanemu oraz 

wpisu do książki kontroli. 

7. Zawiadomienie o inspekcji lub kontroli przeprowadzanej w sposób, o którym mowa w 

ust. 6, zawiera informację o zakresie, formie i terminach przetwarzania danych 

umożliwiających przeprowadzenie tej inspekcji.> 

 

 

 

USTAWA 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. 5. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   ambulatoryjna opieka zdrowotna - udzielanie przez świadczeniodawców świadczeń opieki 

zdrowotnej osobom niewymagającym leczenia w warunkach całodobowych lub 

całodziennych; 

2)   apteka - aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny, z którymi Fundusz zawarł umowę na 

wydawanie leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobu medycznego objętych refundacją; 

2a)  ciągłość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej - organizację udzielania świadczeń 

opieki zdrowotnej zapewniającą kontynuację procesu diagnostycznego lub 

terapeutycznego, w szczególności ograniczającą ryzyko przerwania procesu leczenia 
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świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej 

realizowanego na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w dniu 

złożenia oferty w postępowaniu w sprawie zawarcia umów; 

3)   członek rodziny - następujące osoby: 

a)   dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko 

obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej 

lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w 

szkole lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub odbywa kształcenie w uczelni lub 

szkole doktorskiej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o 

znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez 

ograniczenia wieku, 

b)  małżonka, 

c)  wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym; 

3a)   działacz opozycji antykomunistycznej - osobę, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z 

dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach 

represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690, 730, 752 i 992), o 

potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej; 

4)   felczer ubezpieczenia zdrowotnego - felczera lub starszego felczera udzielającego 

świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy, z którym zawarto umowę o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej; 

5)   inwalida wojenny lub wojskowy - osobę, o której mowa w art. 6-8 lub w art. 30 ustawy z 

dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2193 oraz z 2019 r. poz. 39 i 752); 

5a)  cywilna niewidoma ofiara działań wojennych - osobę, o której mowa w art. 1 ust. 2 

ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach 

przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. poz. 1824, z 

2010 r. poz. 1465, z 2011 r. poz. 696 oraz z 2019 r. poz. 752); 

6)   instytucja wypłacająca emeryturę lub rentę - instytucję wypłacającą rentę strukturalną 

zgodnie z przepisami o rentach strukturalnych, przepisami o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego 

Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub przepisami o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich; 
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7)   kombatant - osobę, o której mowa w art. 1-4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o 

kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu 

powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752); 

7a)   kompleksowość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej - możliwość realizacji 

świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach, o których mowa w art. 15 ust. 2, obejmującą 

niezbędne etapy i elementy procesu ich realizacji, w szczególności strukturę świadczeń 

opieki zdrowotnej w danym zakresie albo zakresach; 

8)   korzystający - organizację, podmiot, organ administracji publicznej oraz jednostkę 

organizacyjną, o których mowa w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688); 

9)   lek - produkt leczniczy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo 

farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, 399 i 959); 

10)  (uchylony); 

11)  lek recepturowy - produkt leczniczy sporządzony w aptece na podstawie recepty 

lekarskiej; 

12)  (uchylony); 

13)  (uchylony); 

13a)   lekarz podstawowej opieki zdrowotnej - lekarza, o którym mowa w art. 6 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 357 i 730); 

14)  lekarz ubezpieczenia zdrowotnego - lekarza, lekarza dentystę będącego 

świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej, albo lekarza, lekarza dentystę, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u 

świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej; 

[14a)  migracja ubezpieczonych - korzystanie przez ubezpieczonych oraz osoby uprawnione 

do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, zarejestrowanych 

w danym oddziale wojewódzkim Funduszu, ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych 

przez świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej z innymi oddziałami wojewódzkimi Funduszu, lub nabywanie przez 

ubezpieczonych oraz osoby uprawnione do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie 

przepisów o koordynacji, zarejestrowanych w danym oddziale wojewódzkim Funduszu, 

leków i wyrobów medycznych, bezpłatnie, za opłatą ryczałtową albo za częściową 
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odpłatnością, w aptekach działających na terytorium innych oddziałów wojewódzkich 

Funduszu;] 

<14a) migracja ubezpieczonych – korzystanie przez ubezpieczonych oraz osoby 

uprawnione do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, 

zarejestrowanych w danym oddziale wojewódzkim Funduszu, ze świadczeń opieki 

zdrowotnej udzielanych na terytorium innych oddziałów wojewódzkich Funduszu, z 

wyłączeniem świadczeń, o których mowa w art. 118 ust. 2 pkt 1 lit. e, lub nabywanie 

przez ubezpieczonych oraz osoby uprawnione do świadczeń opieki zdrowotnej na 

podstawie przepisów o koordynacji, zarejestrowanych w danym oddziale 

wojewódzkim Funduszu, leków i wyrobów medycznych, bezpłatnie, za opłatą 

ryczałtową albo za częściową odpłatnością, w aptekach działających na terytorium 

innych oddziałów wojewódzkich Funduszu;> 

15)  minimalne wynagrodzenie - minimalne wynagrodzenie, o którym mowa w art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 

2018 r. poz. 2177); 

15a)  Narodowy Rachunek Zdrowia - zestawienie wszystkich wydatków na ochronę zdrowia, 

uwzględniające źródła finansowania ochrony zdrowia, dostawców usług medycznych oraz 

funkcje tych usług, oparte na zasadach przejrzystości i rzetelności gromadzonych danych; 

16)  (uchylony); 

17)  niepełnosprawny - osobę, o której mowa w art. 4-5 i 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.); 

17a)  nocna i świąteczna opieka zdrowotna - świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu 

podstawowej opieki zdrowotnej udzielane przez świadczeniodawców poza godzinami 

pracy określonymi w umowach o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, 

w szczególności w dni wolne od pracy i w święta, w przypadku nagłego zachorowania lub 

nagłego pogorszenia stanu zdrowia świadczeniobiorcy, które nie jest stanem nagłym; 

18)  odbywający staż adaptacyjny - wnioskodawcę odbywającego staż adaptacyjny w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 2272 oraz z 2019 r. poz. 534 i 577); 

19)  osoba bezdomna wychodząca z bezdomności - osobę objętą indywidualnym programem 

wychodzenia z bezdomności zgodnie z przepisami o pomocy społecznej; 
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19a)   osoba deportowana do pracy przymusowej - osobę deportowaną do pracy przymusowej 

lub osadzoną w obozie pracy przez III Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik 

Radzieckich, której przyznano uprawnienie do świadczenia pieniężnego, o którym mowa 

w art. 1a ust. 1 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy 

przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek 

Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1001, z 2018 r. poz. 1552 

oraz z 2019 r. poz. 730 i 752); 

20)  osoba pobierająca emeryturę lub rentę - osobę objętą zaopatrzeniem emerytalnym lub 

rentowym, pobierającą rentę socjalną albo rentę strukturalną na podstawie ustawy z dnia 

26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. z 2018 r. poz. 872) lub 

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków 

pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1867), oraz osobę otrzymującą emeryturę lub rentę z zagranicy; 

20a)   osoba pobierająca rodzicielskie świadczenie uzupełniające - osobę, o której mowa w 

art. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. 

U. poz. 303); 

21)  osoba prowadząca działalność pozarolniczą - osobę, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy 

z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; 

22)  osoba represjonowana - osobę, o której mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 

stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 

wojennych i okresu powojennego; 

22a)   osoba represjonowana z powodów politycznych - osobę, o której mowa w art. 3 ustawy 

z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach 

represjonowanych z powodów politycznych, o potwierdzonym statusie osoby 

represjonowanej z powodów politycznych; 

23)  
(9)

 osoba uprawniona do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o 

koordynacji - osobę, która nie jest ubezpieczona w Funduszu i posiada prawo do 

świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawodawstwa innego niż Rzeczpospolita 

Polska państwa członkowskiego UE lub EFTA, a której przysługują na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej świadczenia opieki zdrowotnej z ubezpieczenia zdrowotnego na 

podstawie przepisów o koordynacji; 

24)  osoba współpracująca - osobę, o której mowa w art. 8 ust. 11 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; 
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25)   pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej - pielęgniarkę, o której mowa w art. 7 

ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej; 

26)  pielęgniarka lub położna ubezpieczenia zdrowotnego - pielęgniarkę lub położną będącą 

świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej, albo pielęgniarkę lub położną zatrudnioną lub wykonującą zawód u 

świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej; 

26a)   podmiot kontrolowany - świadczeniodawcę, osobę uprawnioną w rozumieniu 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 i 

999), zwanej dalej "ustawą o refundacji", lub aptekę, u których jest prowadzona kontrola, 

o której mowa w dziale IIIA; 

27)   podstawowa opieka zdrowotna - podstawową opiekę zdrowotną, o której mowa w art. 2 

ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej; 

28)   położna podstawowej opieki zdrowotnej - położną, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 

27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej; 

28a)   poradnia przyszpitalna - komórkę organizacyjną podmiotu leczniczego prowadzącego 

szpital, zlokalizowaną w tej samej co szpital dzielnicy, o której mowa w ustawie z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) albo w ustawie z dnia 

15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817), a w 

przypadku gmin, w których nie wprowadzono podziału na dzielnice - w tej samej gminie, 

i tworzącą funkcjonalną całość ze szpitalem, w której są udzielane ambulatoryjne 

świadczenia zdrowotne odpowiadające, co do rodzaju udzielanych świadczeń, 

świadczeniom szpitalnym; 

29)  potrzeby zdrowotne - liczbę i rodzaj świadczeń opieki zdrowotnej, które powinny być 

zapewnione w celu zachowania, przywrócenia lub poprawy zdrowia danej grupy 

świadczeniobiorców; 

29a)  program polityki zdrowotnej - zespół zaplanowanych i zamierzonych działań z zakresu 

opieki zdrowotnej ocenianych jako skuteczne, bezpieczne i uzasadnione, umożliwiających 

osiągnięcie w określonym terminie założonych celów, polegających na wykrywaniu i 

zrealizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy stanu zdrowia określonej 

grupy świadczeniobiorców, opracowany, wdrażany, realizowany i finansowany przez 

ministra albo jednostkę samorządu terytorialnego; 
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30)  program zdrowotny - zespół zaplanowanych i zamierzonych działań z zakresu opieki 

zdrowotnej ocenianych jako skuteczne, bezpieczne i uzasadnione, umożliwiających 

osiągnięcie w określonym terminie założonych celów, polegających na wykrywaniu i 

zrealizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy stanu zdrowia określonej 

grupy świadczeniobiorców, opracowany, wdrażany, realizowany i finansowany przez 

Fundusz; 

30a)   program pilotażowy - zespół zaplanowanych działań z zakresu opieki zdrowotnej o 

charakterze testowym, dotyczących nowych warunków organizacji, realizacji lub nowego 

sposobu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, poprzedzających wdrożenie 

rozwiązań systemowych; 

31)  przeciętne wynagrodzenie - przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 

przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszane przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej "Monitor Polski"; 

32)  przepisy o koordynacji - przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w 

zakresie udzielania rzeczowych świadczeń zdrowotnych określone w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 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 oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1231/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. rozszerzającym rozporządzenie (WE) nr 

883/2004 i rozporządzenie (WE) nr 987/2009 na obywateli państw trzecich, którzy nie są 

jeszcze objęci tymi rozporządzeniami jedynie ze względu na swoje obywatelstwo oraz 

decyzje wydane na podstawie przepisów powyższych rozporządzeń; 

32a)  rachunek - fakturę w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) lub rachunek w rozumieniu ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, 924 i 1018); 

32b)   (uchylony); 

32c)   system IOWISZ - system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 

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

730); 
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33)  stan nagły - stan, o którym mowa w art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o 

Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993); 

33a)  transport sanitarny - przewóz osób albo materiałów biologicznych i materiałów 

wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, wymagających specjalnych 

warunków transportu; 

33b)   środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego - środek spożywczy 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego w rozumieniu ustawy o refundacji; 

34)  świadczenie opieki zdrowotnej - świadczenie zdrowotne, świadczenie zdrowotne 

rzeczowe i świadczenie towarzyszące; 

35)  świadczenie gwarantowane - świadczenie opieki zdrowotnej finansowane w całości lub 

współfinansowane ze środków publicznych na zasadach i w zakresie określonych w 

ustawie; 

36)  świadczenie specjalistyczne - świadczenie opieki zdrowotnej we wszystkich dziedzinach 

medycyny z wyłączeniem świadczeń udzielanych w zakresie podstawowej opieki 

zdrowotnej; 

37)  świadczenie zdrowotne rzeczowe - związane z procesem leczenia leki, środki spożywcze 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne; 

38)  świadczenie towarzyszące - zakwaterowanie i adekwatne do stanu zdrowia wyżywienie 

w szpitalu lub w innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego 

działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w 

rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, usługi transportu oraz transportu 

sanitarnego, a także zakwaterowanie poza zakładem leczniczym podmiotu leczniczego, 

jeżeli konieczność jego zapewnienia wynika z warunków określonych dla danego 

świadczenia gwarantowanego; 

39)  świadczenie wysokospecjalistyczne - świadczenie opieki zdrowotnej lub procedurę 

medyczną spełniające łącznie następujące kryteria: 

a)  udzielenie świadczenia wymaga wysokiego poziomu zaawansowania technicznego 

świadczeniodawcy i zaawansowanych umiejętności osób udzielających świadczenia, 

b)  koszt jednostkowy świadczenia jest wysoki; 

40)  świadczenie zdrowotne - działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, 

przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu 

leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania; 

41)  świadczeniodawca: 
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a)  podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności 

leczniczej, 

b)  osobę fizyczną inną niż wymieniona w lit. a, która uzyskała fachowe uprawnienia do 

udzielania świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach wykonywanej działalności 

gospodarczej, 

c)  (uchylona), 

d)  podmiot realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne; 

42)  procedura medyczna - postępowanie diagnostyczne, lecznicze, pielęgnacyjne, 

profilaktyczne, rehabilitacyjne lub orzecznicze przy uwzględnieniu wskazań do jego 

przeprowadzenia, realizowane w warunkach określonej infrastruktury zdrowotnej przy 

zastosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych; 

42a)  taryfa świadczeń - zestawienie świadczeń gwarantowanych wraz z przypisanymi im 

wartościami względnymi, z wyłączeniem świadczeń gwarantowanych, których zasady 

finansowania określa ustawa o refundacji; 

42b)  technologia medyczna - leki, urządzenia, procedury diagnostyczne i terapeutyczne 

stosowane w określonych wskazaniach, a także organizacyjne systemy wspomagające, w 

obrębie których wykonywane są świadczenia zdrowotne; 

43)  ubezpieczenia społeczne - ubezpieczenia określone w ustawie z dnia 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; 

44)  ubezpieczenie społeczne rolników - ubezpieczenie określone w ustawie z dnia 20 grudnia 

1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników; 

44a)  uprawniony żołnierz lub pracownik - żołnierz lub pracownik wojska, o którym mowa w 

art. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1510), który 

doznał urazu lub zachorował podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami 

państwa; 

44b)  weteran poszkodowany - osobę posiadającą status weterana poszkodowanego nadany na 

podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza 

granicami państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 937 i 2018 oraz z 2019 r. poz. 730); 

45)  wolontariusz - osobę, o której mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

46)  wyroby medyczne - wyroby medyczne, wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, 

wyposażenie wyrobów medycznych, wyposażenie wyrobów medycznych do diagnostyki 
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in vitro oraz aktywne wyroby medyczne do implantacji, w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175, 447 i 534); 

47)   żołnierz zastępczej służby wojskowej - osobę, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z 

dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących 

żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, 

kamieniołomach, zakładach md uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1373 oraz z 2019 r. poz. 752). 

Art. 9b. 

1. Świadczenia gwarantowane, o których mowa w art. 9a, są finansowane na podstawie 

umowy zawartej pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego a świadczeniodawcą 

wyłonionym w drodze konkursu ofert. 

2. Do konkursu ofert, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 48b ust. 

2-4 i 6. 

3. W przypadku gdy jednostka lub jednostki samorządu terytorialnego są w rozumieniu 

przepisów o działalności leczniczej: 

1)   podmiotami tworzącymi dla podmiotu leczniczego, 

2)   jedynymi albo większościowymi wspólnikami, albo akcjonariuszami w spółce 

kapitałowej będącej podmiotem leczniczym 

- który udziela świadczeń gwarantowanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi 

umowy, o której mowa w ust. 1, umowę tę zawiera się w pierwszej kolejności z tym 

podmiotem. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, nie przeprowadza się konkursu ofert, o którym 

mowa w ust. 1. Do zawarcia tej umowy nie stosuje się przepisów o zamówieniach 

publicznych. 

5. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności: 

1)   rodzaj, zakres i liczbę udzielanych świadczeń gwarantowanych, warunki oraz 

organizację udzielania tych świadczeń; 

2)   okres jej obowiązywania; 

3)   kwotę zobowiązania oraz zasady rozliczeń, z uwzględnieniem taryfy świadczeń, w 

przypadku jej ustalenia; 

4)   sposób i tryb kontroli wykonania umowy. 

6. W przypadku gdy świadczeniodawca jest stroną umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej zawartej z Funduszem, umowa, o której mowa w ust. 1, może obejmować 
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wyłącznie świadczenia gwarantowane udzielane ponad kwotę zobowiązania Funduszu 

wobec świadczeniodawcy w danym zakresie. 

[7. O zawarciu umowy, o której mowa w ust. 1, świadczeniodawca, będący równocześnie 

stroną umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z Funduszem, jest 

obowiązany poinformować właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego 

Funduszu. Świadczeniodawca jest obowiązany przesyłać do wiadomości tego oddziału w 

terminie do 10. dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni, kopię dokumentów 

rozliczeniowych przedstawianych jednostce samorządu terytorialnego.] 

<7. O zawarciu umowy, o której mowa w ust. 1, jednostka samorządu terytorialnego jest 

obowiązana poinformować Prezesa Funduszu. Świadczeniodawca jest obowiązany 

przesyłać do wiadomości Funduszu w terminie do 10. dnia każdego miesiąca, za 

miesiąc poprzedni, kopię dokumentów rozliczeniowych przedstawianych jednostce 

samorządu terytorialnego.> 

Art. 11a.  

1. W celu zaspokajania dodatkowych potrzeb zdrowotnych osób, o których mowa w art. 42 

ust. 1, 1a i 2, uwzględniając w szczególności stan dostępności do świadczeń opieki 

zdrowotnej, odpowiednio Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw 

wewnętrznych, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szef Agencji 

Wywiadu, w zakresie posiadanych środków, mogą dofinansować z budżetu państwa z 

części, których są dysponentami, świadczenia gwarantowane. 

2. Zakres dodatkowych potrzeb zdrowotnych ustala się z uwzględnieniem: 

1)   opinii konsultanta z danej dziedziny medycyny, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 

6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 886) - w 

odniesieniu do Ministra Obrony Narodowej; 

2)   opinii konsultanta z danej dziedziny medycyny, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy 

z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia - w odniesieniu do 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Szefa Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego albo Szefa Agencji Wywiadu. 

3. W przypadku gdy konsultant, o którym mowa w ust. 2, nie został powołany, zasięga się 

opinii właściwego konsultanta krajowego z danej lub pokrewnej dziedziny medycyny, 

farmacji oraz innych dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia. 

4. Świadczenia gwarantowane, o których mowa w ust. 1, podlegają dofinansowaniu na 

podstawie umowy zawartej między odpowiednio Ministrem Obrony Narodowej albo 
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ministrem właściwym do spraw wewnętrznych a świadczeniodawcą, dla którego są oni 

podmiotami tworzącymi, albo zawartej między odpowiednio Szefem Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefem Agencji Wywiadu a świadczeniodawcą, dla 

którego podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej lub minister właściwy do 

spraw wewnętrznych, w porozumieniu z tymi ministrami. Przy wyborze 

świadczeniodawców stosuje się przesłanki, o których mowa w ust. 1. Do zawarcia tej 

umowy nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych. 

5. Umowa określa w szczególności: 

1)   rodzaj, zakres i liczbę udzielanych świadczeń gwarantowanych, warunki oraz 

organizację udzielania tych świadczeń; 

2)   okres jej obowiązywania; 

3)   kwotę zobowiązania i możliwość jej weryfikacji oraz zasady rozliczeń, z 

uwzględnieniem taryfy świadczeń, w przypadku jej ustalenia; 

4)   zasady zwrotu środków finansowych i stosowania kar umownych w przypadku 

niewłaściwego wykonania umowy; 

5)   sposób i tryb kontroli wykonania umowy. 

6. W przypadku gdy świadczeniodawca jest stroną umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej zawartej z Funduszem, umowa, o której mowa w ust. 4, może obejmować 

wyłącznie świadczenia gwarantowane udzielane ponad cenę jednostkową dedykowaną do 

rozliczenia świadczenia w poszczególnych zakresach świadczeń. 

[7. O zawarciu umowy, o której mowa w ust. 4, świadczeniodawca będący równocześnie 

stroną umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z Funduszem jest 

obowiązany poinformować właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego 

Funduszu. Świadczeniodawca jest obowiązany przesyłać do wiadomości tego oddziału w 

terminie do 20. dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni, kopię dokumentów 

rozliczeniowych przedstawianych odpowiednio Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo 

Szefowi Agencji Wywiadu.] 

<7. O zawarciu umowy, o której mowa w ust. 4, świadczeniodawca będący równocześnie 

stroną umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z Funduszem jest 

obowiązany poinformować Prezesa Funduszu. Świadczeniodawca jest obowiązany 

przesyłać do wiadomości Funduszu w terminie do 20. dnia każdego miesiąca, za 

miesiąc poprzedni, kopię dokumentów rozliczeniowych przedstawianych 
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odpowiednio Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefowi Agencji 

Wywiadu.> 

Art. 15. 

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

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

wczesne wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnacja oraz zapobieganie niepełnosprawności 

i jej ograniczanie. 

2. Świadczeniobiorcy przysługują świadczenia gwarantowane z zakresu: 

1)   podstawowej opieki zdrowotnej; 

2)   ambulatoryjnej opieki specjalistycznej; 

3)   leczenia szpitalnego; 

4)   opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień; 

5)   rehabilitacji leczniczej; 

6)   świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej; 

7)   leczenia stomatologicznego; 

8)   lecznictwa uzdrowiskowego; 

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

o których mowa w ustawie o refundacji; 

10)  ratownictwa medycznego; 

11)  opieki paliatywnej i hospicyjnej; 

12)  świadczeń wysokospecjalistycznych; 

13)  programów zdrowotnych; 

14)  leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę; 

15)  programów lekowych określonych w przepisach ustawy o refundacji; 

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

17)  leków nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, sprowadzanych z zagranicy na warunkach i w trybie 

określonym w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, pod 

warunkiem że w stosunku do tych leków wydano decyzję o objęciu refundacją na 

podstawie ustawy o refundacji; 

17a)   ratunkowego dostępu do technologii lekowych; 
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18)  środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, sprowadzonych z 

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

2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541, z późn. 

zm.), pod warunkiem, że w stosunku do tych środków wydano decyzję o objęciu 

refundacją na podstawie ustawy o refundacji; 

19)  
(11)

 stwierdzenia w związku z wydaniem zaświadczenia, o którym mowa w art. 133 § 

2b ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1987 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 150, 679, 1255 i 1694), że stan zdrowia osoby, 

która udzieliła pełnomocnictwa pocztowego do odbioru przesyłek pocztowych w 

placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 

pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051 i 1495), uniemożliwia 

lub w znacznym stopniu utrudnia osobiste odebranie pisma w placówce pocztowej. 

<2a. Świadczeniobiorcy przysługują również świadczenia gwarantowane udzielane za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez jednostkę 

podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów 

informacyjnych ochrony zdrowia.> 

3. (uchylony). 

Art. 19. 

1. W stanach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane świadczeniobiorcy 

niezwłocznie. 

2. W przypadku gdy świadczenia opieki zdrowotnej w stanie nagłym są udzielane przez 

świadczeniodawcę, który nie zawarł umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 

świadczeniobiorca ma prawo do tych świadczeń w niezbędnym zakresie. 

3. W razie braku możliwości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej określonych w umowie 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z przyczyn leżących po stronie 

świadczeniodawcy lub w związku z wystąpieniem siły wyższej, świadczeniodawca 

zapewnia, w przypadku, o którym mowa w ust. 1, udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej 

przez innego świadczeniodawcę. 

[4. Świadczeniodawca, który nie zawarł umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, ma 

prawo do wynagrodzenia za świadczenie opieki zdrowotnej udzielone świadczeniobiorcy 

w stanie nagłym. Wynagrodzenie uwzględnia wyłącznie uzasadnione koszty udzielenia 

niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej.] 
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<4. Świadczeniodawca, który nie zawarł umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej, ma prawo do wynagrodzenia za świadczenie opieki zdrowotnej 

udzielone świadczeniobiorcy w stanie nagłym. Wynagrodzenie to obejmuje wyłącznie 

uzasadnione koszty świadczeń opieki zdrowotnej, których wartość nie może 

przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 42c ust. 1, udzielonych w sytuacji braku 

możliwości transportu pacjenta, ze względu na przeciwwskazania medyczne, do 

świadczeniodawcy posiadającego taką umowę, albo koszty przygotowania pacjenta 

do transportu do świadczeniodawcy posiadającego umowę o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej oraz koszty tego transportu, jeżeli świadczeniodawca takie koszty 

poniósł.> 

5. W celu uzyskania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4, świadczeniodawca składa 

wniosek do podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej wraz 

z rachunkiem, wykazem udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej i ich kosztów oraz 

pisemnym przedstawieniem okoliczności udzielenia świadczeń uzasadniających ich 

sfinansowanie ze środków publicznych. 

<5a. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, wnosi się w terminie 30 dni od dnia zakończenia 

udzielania świadczenia. Prezes Funduszu rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od 

dnia jego otrzymania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin 

rozpatrzenia wniosku może zostać przedłużony o kolejne 30 dni, o czym należy 

poinformować świadczeniodawcę. 

5b. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, jest wypłacane świadczeniodawcy w 

terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia wniosku.> 

6. Podmiotowi zobowiązanemu do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków 

publicznych przysługuje prawo kontroli zasadności wniosku, o którym mowa w ust. 5. 

Przepisy działu IIIA stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 19a. 

1. Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach, świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej 

opiece zdrowotnej oraz stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż 

szpitalne są udzielane każdego dnia w godzinach udzielania tych świadczeń, zgodnie z 

harmonogramem przyjęć prowadzonym przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 
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2. Świadczeniodawca umieszcza w harmonogramie przyjęć świadczeniobiorcę, wyznaczając 

termin udzielenia świadczenia w następujący sposób: 

1)   świadczeniobiorcy zgłaszającemu się po raz pierwszy: 

a)  w przypadku przyjęcia w dniu zgłoszenia - termin udzielenia świadczenia w dniu 

zgłoszenia, 

b)  posiadającemu prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki 

zdrowotnej - termin udzielenia świadczenia ustalony w sposób, o którym mowa w 

art. 47c ust. 4, 

c)  innemu niż wymieniony w lit. a i b - termin udzielenia świadczenia wynikający z 

prowadzonej listy oczekujących na udzielenie świadczenia, zgodnie z art. 20; 

2)   świadczeniobiorcy kontynuującemu leczenie - termin udzielenia świadczenia 

wynikający z planu leczenia. 

3. W przypadku świadczeniobiorcy, któremu udzielono świadczenia opieki zdrowotnej w 

stanie nagłym, wpis w harmonogramie przyjęć może zostać dokonany także niezwłocznie 

po udzieleniu tego świadczenia. 

4. Świadczeniodawca wpisuje w harmonogramie przyjęć: 

1)   dane, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 3 lit. b-h oraz j; 

2)   dane dotyczące terminu udzielenia świadczenia: 

a)  termin wyznaczony w dniu wpisu w harmonogramie przyjęć, 

b)  
(13)

 informację o rezerwacji terminu - w przypadku gdy świadczeniobiorca wybrał 

termin późniejszy niż wskazany przez świadczeniodawcę oraz w przypadku, o 

którym mowa w art. 20 ust. 9b, 

c)  zmianę terminu wraz z podaniem przyczyny tej zmiany, a w przypadku gdy 

przyczyną zmiany terminu jest zmiana kategorii świadczeniobiorcy, o której mowa 

w pkt 3, także uzasadnienie tej zmiany; 

3)   kategorię świadczeniobiorcy: 

a)  przyjęty na bieżąco - w przypadku świadczeniobiorcy, któremu udzielono 

świadczenia w dniu zgłoszenia, z wyłączeniem świadczeniobiorcy, o którym 

mowa w lit. d i f, 

b)  oczekujący - w przypadku świadczeniobiorcy wpisywanego na listę oczekujących, 

c)  oczekujący objęty diagnostyką onkologiczną lub leczeniem onkologicznym na 

podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego - w przypadku 
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świadczeniobiorcy wpisywanego na listę oczekujących, o której mowa w art. 20 

ust. 12, 

d)  posiadający prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki 

zdrowotnej - ze wskazaniem podstawy tego prawa, 

e)  kontynuujący leczenie, 

f)  przyjęty w stanie nagłym; 

4)   datę i przyczynę skreślenia z harmonogramu przyjęć. 

5. Świadczeniodawca może nie wpisywać w harmonogramie przyjęć terminu udzielenia 

świadczenia w przypadku świadczeń: 

[1)   pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej;] 

<1) pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej oraz 

świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych albo opiekuńczo-leczniczych z zakresu 

opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień;> 

2)   opieki paliatywnej i hospicyjnej, innych niż: 

a)  udzielane w warunkach ambulatoryjnych, 

b)  świadczenia perinatalnej opieki paliatywnej. 

6. Harmonogram przyjęć stanowi integralną część dokumentacji medycznej prowadzonej 

przez świadczeniodawcę. 

7. Harmonogram przyjęć jest prowadzony w postaci elektronicznej. 

8. Wpisów do harmonogramu przyjęć dokonuje się każdego dnia co najmniej w godzinach 

udzielania świadczeń przez świadczeniodawcę. Zgłoszenia świadczeniobiorców drogą 

elektroniczną dokonywane są w dowolnym czasie. 

9. Do prowadzenia harmonogramu przyjęć stosuje się odpowiednio przepisy art. 20 ust. 2a-2d 

i ust. 5-9. 

10. 
(14)

 Fundusz może dokonywać wpisów i wykreśleń w harmonogramie przyjęć 

prowadzonym w aplikacji udostępnionej przez Prezesa Funduszu, o której mowa w art. 

190 ust. 1a. O dokonanych wpisach i wykreśleniach Fundusz niezwłocznie zawiadamia 

świadczeniodawcę. 

Art. 20. 

1. 
(15)

 Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach, świadczenia specjalistyczne w 

ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oraz stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne 

inne niż szpitalne są udzielane według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich 
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udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej. 

1a. Na liście oczekujących na udzielenie świadczenia nie umieszcza się świadczeniobiorców 

kontynuujących leczenie u danego świadczeniodawcy. 

1b. (uchylony). 

2. Świadczeniodawca, o którym mowa w ust. 1: 

1)   ustala kolejność udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie zgłoszeń 

świadczeniobiorcy; 

2)    informuje świadczeniobiorcę w wybrany przez siebie sposób o zakwalifikowaniu do 

kategorii medycznej, ustalonej zgodnie z kryteriami medycznymi określonymi w 

przepisach wydanych na podstawie ust. 11, i terminie udzielenia świadczenia oraz na 

żądanie świadczeniobiorcy uzasadnia przyczyny wyboru tego terminu; 

3)    wpisuje: 

a)  numer kolejny, 

b)  datę i godzinę wpisu, 

c)  identyfikator skierowania, o którym mowa w art. 59aa ust. 4, 

d)  imię i nazwisko świadczeniobiorcy, 

e)  numer PESEL, a w przypadku jego braku - serię i numer paszportu lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość świadczeniobiorcy, 

f)  rozpoznanie lub powód przyjęcia, 

g)  adres świadczeniobiorcy, 

h)  numer telefonu lub oznaczenie innego sposobu komunikacji ze świadczeniobiorcą 

lub jego opiekunem, 

i)  dane dotyczące terminu udzielenia świadczenia: 

–  termin oznaczony przez wskazanie daty (dzień, miesiąc, rok); jeżeli planowany 

termin przekracza 6 miesięcy, licząc od daty wpisu na listę oczekujących na 

udzielenie świadczenia, świadczeniodawca może, w chwili wpisywania na listę, 

wskazać termin z dokładnością do tygodnia, miesiąca i roku; w tym przypadku 

data udzielenia świadczenia powinna być ustalona nie później niż na 14 dni przed 

planowanym terminem udzielenia świadczenia; art. 19a ust. 5 stosuje się 

odpowiednio, 
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–  
(16)

 informację o rezerwacji terminu - w przypadku gdy świadczeniobiorca wybrał 

termin późniejszy niż wskazany przez świadczeniodawcę oraz w przypadku, o 

którym mowa w ust. 9b, 

–  uwzględniane przy wyznaczaniu terminu kryterium medyczne określone w 

przepisach wydanych na podstawie ust. 11, 

–  zmianę terminu wraz z podaniem przyczyny, a w przypadku gdy przyczyną jest 

zmiana kryterium medycznego określonego w przepisach wydanych na podstawie 

ust. 11, także uzasadnienie tej zmiany, 

–  informację o uwzględnieniu, przy wyznaczaniu terminu, daty zgłoszenia u 

świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej w przypadku, o którym mowa w ust. 10b, 

–  informację o przywróceniu na listę oczekujących na udzielenie świadczenia w 

przypadku, o którym mowa w ust. 10f, 

j)  imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej wpisu 

- w kolejnej pozycji prowadzonej przez siebie listy oczekujących na udzielenie 

świadczenia; 

4)   wpisuje datę i przyczynę skreślenia świadczeniobiorcy z prowadzonej przez siebie 

listy oczekujących na udzielenie świadczenia; 

5)   przechowuje oryginał skierowania w postaci papierowej przekazany przez 

świadczeniobiorcę, w przypadku świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na 

podstawie skierowania; 

6)    na żądanie świadczeniobiorcy wystawia zaświadczenie o wpisie świadczeniobiorcy 

na listę oczekujących na udzielenie świadczenia oraz o zakwalifikowaniu do kategorii 

medycznej, ustalonej zgodnie z kryteriami medycznymi określonymi w przepisach 

wydanych na podstawie ust. 11, i terminie udzielenia świadczenia. 

2a. W przypadku świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na podstawie skierowania, 

świadczeniobiorca jest obowiązany: 

1)   dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania w postaci papierowej, nie później 

niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod 

rygorem skreślenia z listy oczekujących, albo 

2)    udostępnić świadczeniodawcy, przed dokonaniem wpisu na listę oczekujących na 

udzielenie świadczenia: 

a)  klucz dostępu do skierowania, o którym mowa w art. 59b ust. 1 pkt 1, albo 
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b)  kod dostępu, o którym mowa w art. 59b ust. 1 pkt 2, oraz numer PESEL, a w 

przypadku jego braku - serię i numer paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość. 

2aa. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania w postaci papierowej 

stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania 

cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.). 

2ab. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a pkt 2, świadczeniodawca dokonuje wpisu na 

listę oczekujących na udzielenie świadczenia przez określenie odpowiedniego statusu 

skierowania, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 59aa ust. 2, w 

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

o systemie informacji w ochronie zdrowia. 

2b. W przypadku skreślenia świadczeniobiorcy z listy oczekujących w wyniku rezygnacji z 

udzielenia świadczenia, niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia albo 

zakończenia przez świadczeniodawcę wykonywania umowy o udzielenie świadczeń 

opieki zdrowotnej świadczeniodawca: 

1)   zwraca świadczeniobiorcy oryginał skierowania, w przypadku skierowania w postaci 

papierowej, albo 

2)    umożliwia ponowne użycie skierowania, o którym mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 59aa ust. 2, przez odpowiednią zmianę jego statusu w systemie 

teleinformatycznym, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o 

systemie informacji w ochronie zdrowia. 

2c. W przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 

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

świadczeniodawca wpisuje świadczeniobiorcę w kolejnej pozycji prowadzonej przez 

siebie listy oczekujących na udzielenie świadczenia, na podstawie informacji, o której 

mowa w art. 59b ust. 1. 

2d. Niezwłocznie po uzyskaniu dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w 

art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, 

świadczeniodawca dokonuje czynności, o której mowa w ust. 2ab. 

3. Dokonanie przez świadczeniodawcę czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, jest 

równoznaczne z zobowiązaniem się do udzielenia danego świadczenia opieki zdrowotnej. 

4. Lista oczekujących na udzielenie świadczenia stanowi część harmonogramu przyjęć. 
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5. Listę oczekujących prowadzi się w sposób zapewniający poszanowanie zasady 

sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń 

opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi określonymi w przepisach 

wydanych na podstawie ust. 11. 

6. Świadczeniodawca ustala kolejność przyjęć i zapewnia prawidłowe prowadzenie list 

oczekujących albo wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację tych zadań. 

7. W razie zmiany stanu zdrowia świadczeniobiorcy, wskazującej na potrzebę wcześniejszego 

niż w ustalonym terminie udzielenia świadczenia, świadczeniobiorca informuje o tym 

świadczeniodawcę, który, jeżeli wynika to z kryteriów medycznych, koryguje 

odpowiednio termin udzielenia świadczenia i informuje niezwłocznie świadczeniobiorcę o 

nowym terminie. 

8. W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

ustalania terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, a które uniemożliwiają 

zachowanie terminu wynikającego z listy oczekujących, świadczeniodawca informuje 

świadczeniobiorcę w każdy dostępny sposób o zmianie terminu wynikającego ze zmiany 

kolejności udzielenia świadczenia i jej przyczynie. Przepis ten dotyczy także przypadku 

zmiany terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na wcześniejszy. W przypadku 

gdy świadczeniobiorca nie wyraża zgody na zmianę terminu udzielenia świadczenia 

opieki zdrowotnej na wcześniejszy, świadczeniodawca informuje o możliwości zmiany 

terminu następnego świadczeniobiorcę z listy oczekujących, zgodnie z kolejnością 

ustaloną na podstawie zgłoszenia. 

8a. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, przekazanie świadczeniobiorcy informacji o 

zmianie terminu udzielenia świadczenia, w przypadku świadczeń, dla których do 

planowanego terminu udzielenia świadczenia pozostało więcej niż 180 dni, może 

odbywać się raz na trzy miesiące. 

8b. 
(17)

 Informacja, o której mowa w ust. 2 pkt 2, oraz informacja o zmianie terminu 

wynikającego ze zmiany kolejności udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej zawiera 

również pouczenie świadczeniobiorcy o możliwości uzyskania informacji, o której mowa 

w art. 23 ust. 3. 

9. W przypadku gdy świadczeniobiorca nie może stawić się u świadczeniodawcy w terminie 

określonym w trybie ust. 2, 7 lub 8 lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki 

zdrowotnej, jest on obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym świadczeniodawcę. 
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9a. 
(18)

 W przypadku pojawienia się wolnego terminu udzielenia świadczenia opieki 

zdrowotnej, świadczeniodawca może ograniczyć informowanie o możliwości zmiany 

terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na wcześniejszy do 

świadczeniobiorców wpisanych na listę oczekujących na udzielenie świadczenia, którym 

określono termin udzielenia świadczenia w przedziale między 7. a 30. dniem liczonym od 

daty tego wolnego terminu oraz niezależnie od kolejności świadczeniobiorców na tej 

liście, z uwzględnieniem kryteriów medycznych określonych w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 11. 

9b. 
(19)

 W przypadku gdy świadczeniobiorca nie wyraża zgody na zmianę terminu udzielenia 

świadczenia opieki zdrowotnej na wcześniejszy lub w przypadku bezskuteczności próby 

kontaktu ze świadczeniobiorcą, w celu poinformowania o możliwości zmiany terminu na 

wcześniejszy, dotychczasowy termin wyznaczony dla tego świadczeniobiorcy jest 

równoznaczny z rezerwacją terminu. 

10. W celu otrzymania danego świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorca może 

wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy. 

10a. W przypadku zakończenia wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej, świadczeniobiorca wpisany na listę oczekujących u świadczeniodawcy, który 

wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez innego 

świadczeniodawcę wykonującego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 

danym zakresie. 

10b. Świadczeniodawca, do którego zgłasza się świadczeniobiorca, ustala kolejność przyjęć, z 

uwzględnieniem daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie 

umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

10c. Świadczeniodawca, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej, jest obowiązany wydać świadczeniobiorcy zaświadczenie o wpisaniu 

na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się świadczeniobiorcy. Za 

wydanie zaświadczenia świadczeniobiorca nie ponosi opłaty. 

[10d. Oddział wojewódzki Funduszu informuje w każdy dostępny sposób świadczeniobiorców 

wpisanych na listy oczekujących u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie 

umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o możliwości udzielenia świadczenia 

opieki zdrowotnej przez innych świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej z tym oddziałem, oraz o pierwszym wolnym terminie 

udzielenia świadczenia.] 
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<10d. Fundusz informuje w każdy dostępny sposób świadczeniobiorców wpisanych na 

listy oczekujących u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o możliwości udzielenia świadczenia opieki 

zdrowotnej przez innych świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej, oraz o pierwszym wolnym terminie udzielenia 

świadczenia.> 

10e. W przypadku niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia, 

świadczeniobiorca podlega skreśleniu z listy oczekujących, chyba że uprawdopodobni, że 

niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej. 

10f. Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących świadczeniobiorca jest obowiązany 

zgłosić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny 

niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia. W przypadku przywrócenia 

na listę oczekujących przepis ust. 10b stosuje się odpowiednio. 

10fa. W przypadku gdy świadczeniobiorca otrzyma więcej niż jedno skierowanie, o którym 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 59aa ust. 2, na takie samo świadczenie 

opieki zdrowotnej, przepis ust. 10 stosuje się. 

10g. Listy oczekujących na udzielenie świadczeń, o których mowa w ust. 1, prowadzi się w 

postaci elektronicznej. 

11. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu 

opinii Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, kryteria 

medyczne, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając 

świadczeniobiorców na listach oczekujących, uwzględniając aktualną wiedzę medyczną. 

12. Dla świadczeniobiorców objętych diagnostyką onkologiczną lub leczeniem 

onkologicznym świadczeniodawca prowadzi odrębną listę oczekujących na udzielenie 

świadczenia. Do listy tej nie stosuje się przepisów wydanych na podstawie ust. 11. 

13. Świadczeniodawca umieszcza świadczeniobiorcę, z wyjątkiem świadczeniobiorcy 

znajdującego się w stanie nagłym, na liście określonej w ust. 12, na podstawie karty 

diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1, oraz 

następujących kryteriów medycznych opartych na aktualnej wiedzy medycznej: 

1)   stanu zdrowia świadczeniobiorcy; 

2)   rokowania co do dalszego przebiegu nowotworu; 

3)   chorób współistniejących mających wpływ na nowotwór, z powodu którego ma być 

udzielone świadczenie; 
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4)   zagrożenia wystąpienia, utrwalenia lub pogłębienia niepełnosprawności. 

14. Przepisów ust. 12 i 13 nie stosuje się do nowotworów skóry, z wyjątkiem czerniaka skóry. 

 

[Art. 21. 

1. Listy oczekujących na udzielenie świadczenia podlegają okresowej, co najmniej raz w 

miesiącu, ocenie: 

1)   zespołu oceny przyjęć powołanego przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - w przypadku szpitali; 

2)   kierownika świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej - w przypadku świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece 

zdrowotnej; 

3)   świadczeniodawcy - w przypadku innym niż określone w pkt 1 i 2. 

2. W skład zespołu oceny przyjęć wchodzą: 

1)   lekarz specjalista w specjalności zabiegowej; 

2)   lekarz specjalista w specjalności niezabiegowej; 

3)   pielęgniarka naczelna, a w razie jej braku - inna pielęgniarka albo położna. 

2a. W przypadku gdy zespół oceny przyjęć działa przy samodzielnym publicznym zakładzie 

opieki zdrowotnej albo jednostce budżetowej rada społeczna, o której mowa w art. 48 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 

2219 oraz z 2019 r. poz. 492, 730 i 959), może wyznaczyć do zespołu oceny przyjęć 

swojego przedstawiciela wykonującego zawód medyczny i niebędącego zatrudnionym u 

tego świadczeniodawcy. 

3. Świadczeniodawca, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wyznacza przewodniczącego zespołu 

spośród osób, o których mowa w ust. 2, a także określa tryb pracy zespołu. 

4. Do zadań zespołu oceny przyjęć, kierownika świadczeniodawcy albo świadczeniodawcy, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 3, należy przeprowadzanie oceny list oczekujących na 

udzielenie świadczenia pod względem: 

1)   prawidłowości prowadzenia dokumentacji; 

2)   czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia; 

3)   zasadności i przyczyn zmian terminów udzielenia świadczeń. 

5. Zespół oceny przyjęć sporządza każdorazowo raport z oceny i przedstawia go 

świadczeniodawcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. 
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6. Jeżeli u świadczeniodawcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie udziela świadczeń lekarz 

specjalista w specjalności zabiegowej, to w skład zespołu oceny przyjęć wchodzą osoby, o 

których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3. 

7. Jeżeli u świadczeniodawcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, działa zespół zarządzania 

jakością, spełniający warunki określone w ust. 2, wykonuje on zadania, o których mowa w 

ust. 4 i 5.] 

Art. 23. 

1. Świadczeniodawca, o którym mowa w art. 19a ust. 1, przekazuje co miesiąc [oddziałowi 

wojewódzkiemu Funduszu właściwemu ze względu na miejsce udzielania świadczenia] 

<Funduszowi> informację obejmującą: 

1)   dla każdej kategorii świadczeniobiorcy, o której mowa w art. 19a ust. 4 pkt 3 - liczbę 

osób wpisanych w harmonogramie przyjęć według stanu na ostatni dzień miesiąca; 

2)   dla każdego świadczeniobiorcy wpisanego do kategorii oczekujący, o której mowa w 

art. 19a ust. 4 pkt 3 lit. b - dane, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 3 lit. d i e, według 

stanu na ostatni dzień miesiąca ze wskazaniem kryterium medycznego określonego w 

przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 11, a w przypadku zmiany w okresie 

sprawozdawczym kategorii, o której mowa w art. 19a ust. 4 pkt 3 - także wskazanie 

kategorii posiadanej przed dokonaniem i po dokonaniu zmiany; 

3)   dane określone w przepisach wydanych na podstawie art. 190 ust. 1. 

2. [Oddział wojewódzki Funduszu właściwy ze względu na miejsce udzielania świadczenia] 

<Fundusz> publikuje na swojej stronie internetowej, aktualizując co najmniej raz w 

miesiącu, informację o: 

1)   liczbie świadczeniobiorców wpisanych do kategorii oczekujący, o której mowa w art. 

19a ust. 4 pkt 3 lit. b, przekazaną przez świadczeniodawcę; 

2)   średnim czasie oczekiwania w danym miesiącu, obliczonym na podstawie 

dokumentów rozliczeniowych za dany miesiąc; 

3)   możliwości udzielenia świadczenia przez innych świadczeniodawców, którzy zawarli 

umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

[3. Oddział wojewódzki Funduszu informuje świadczeniobiorcę, na jego żądanie, o 

możliwości udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców, którzy 

zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z tym oddziałem, średnim czasie 

oczekiwania na dane świadczenie opieki zdrowotnej oraz o pierwszym wolnym terminie 

udzielenia świadczenia. 
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4. 
(20)

 Świadczeniodawca, o którym mowa w art. 20 ust. 1, przekazuje każdego jego dnia 

roboczego oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu właściwemu ze względu na miejsce 

udzielania świadczenia informację o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia 

według stanu na dzień poprzedzający, z wyłączeniem świadczeń, dla których jest 

prowadzona lista oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 12, świadczeń 

pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, świadczeń opieki 

paliatywnej i hospicyjnej, innych niż udzielane w warunkach ambulatoryjnych oraz 

świadczeń perinatalnej opieki paliatywnej. 

4a. W przypadku ograniczonych możliwości technicznych świadczeniodawcy, dyrektor 

oddziału wojewódzkiego Funduszu właściwy ze względu na miejsce udzielania 

świadczenia może wyrazić zgodę na przekazywanie informacji o pierwszym wolnym 

terminie udzielenia świadczenia przez świadczeniodawcę raz w tygodniu.] 

<3. Fundusz informuje świadczeniobiorcę o możliwości udzielenia świadczenia opieki 

zdrowotnej przez świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej, średnim czasie oczekiwania na dane świadczenie opieki 

zdrowotnej oraz o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia. 

4. Świadczeniodawca, o którym mowa w art. 20 ust. 1, przekazuje każdego dnia 

roboczego, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy, 

Funduszowi informację o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia 

według stanu na dzień poprzedzający, z wyłączeniem świadczeń, dla których jest 

prowadzona lista oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 12, oraz świadczeń, w 

przypadku których świadczeniodawca może nie wpisywać w harmonogramie przyjęć 

terminu udzielenia świadczenia, o których mowa w art. 19a ust. 5. 

4a. W przypadku ograniczonych możliwości technicznych świadczeniodawcy, Prezes 

Funduszu może wyrazić zgodę na przekazywanie informacji o pierwszym wolnym 

terminie udzielenia świadczenia przez świadczeniodawcę raz w tygodniu.> 

5. Informację, o której mowa w ust. 4 i 4a, [oddział wojewódzki Funduszu właściwy ze 

względu na miejsce udzielania świadczenia] <Fundusz>   publikuje na swojej stronie 

internetowej, aktualizując ją w dniu przekazania przez danego świadczeniodawcę. 

6. Świadczeniodawca, na umotywowany wniosek [dyrektora oddziału wojewódzkiego 

Funduszu] <Prezesa Funduszu>, jest obowiązany dostarczyć niezwłocznie inne niż 

określone w ust. 9 informacje dotyczące realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 1-

5, 7 i 8. 
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[7. W przypadku uzasadnionego podejrzenia niewykonywania lub niewłaściwego 

wykonywania przez świadczeniodawcę obowiązków, o których mowa w art. 20 i art. 21, 

Prezes Funduszu przeprowadza kontrolę u tego świadczeniodawcy. 

8. Prezes Funduszu tworzy centralny wykaz informacji o liczbie oczekujących na udzielenie 

świadczenia opieki zdrowotnej i średnim czasie oczekiwania w poszczególnych oddziałach 

wojewódzkich Funduszu na podstawie informacji, o których mowa w ust. 2, 4 i 4a, 

przekazywanych przez oddziały wojewódzkie Funduszu.] 

<7. W przypadku uzasadnionego podejrzenia niewykonywania lub niewłaściwego 

wykonywania przez świadczeniodawcę obowiązków, o których mowa w art. 20, 

Prezes Funduszu przeprowadza kontrolę u tego świadczeniodawcy. 

8. Prezes Funduszu tworzy centralny wykaz informacji o liczbie oczekujących na 

udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej i średnim czasie oczekiwania w 

poszczególnych oddziałach wojewódzkich Funduszu na podstawie informacji, o 

których mowa w ust. 2, 4 i 4a.> 

9. Prezes Funduszu udziela świadczeniobiorcom informacji o danych zawartych w wykazie, o 

którym mowa w ust. 8, oraz informacji, o której mowa w ust. 4 i 4a, w szczególności 

przez bezpłatną linię telefoniczną. 

10. 
(21)

 Prezes Funduszu przekazuje na bieżąco informacje, o których mowa w ust. 4, 4a i 8, 

do systemu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie 

informacji w ochronie zdrowia. 

11. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do świadczeniodawców, którzy prowadzą listy 

oczekujących na udzielenie świadczenia w aplikacji udostępnionej przez Prezesa 

Funduszu zgodnie z art. 190 ust. 1a. 

 

<Art. 31da. 

1. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia wykaz 

świadczeń gwarantowanych, o których mowa w art. 15 ust. 2a, oraz warunki ich 

realizacji, w tym dotyczące personelu medycznego, mając na uwadze konieczność 

zapewnienia wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej. 

2. Wykaz świadczeń gwarantowanych, o których mowa w ust. 1, może obejmować 

świadczenia określone w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 31d.> 
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[Art. 31x. 

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i 

tryb przeprowadzania kontroli Agencji, mając na celu zapewnienie właściwej realizacji 

nadzoru, o którym mowa w art. 31v ust. 1.] 

 

<Art. 31x. 

Minister właściwy do spraw zdrowia, mając na celu zapewnienie właściwej realizacji 

nadzoru, o którym mowa w art. 31v ust. 1, może przeprowadzić w każdym czasie 

kontrolę działalności Agencji. Do kontroli Agencji prowadzonej przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia stosuje się odpowiednio przepisy działu IIIA, z 

wyłączeniem art. 61w–61y.> 

Art. 32a. 

1. Świadczeniobiorca, u którego lekarz podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarz 

udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych stwierdził podejrzenie 

nowotworu złośliwego lub miejscowo złośliwego, ma prawo do diagnostyki 

onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego bez skierowania, 

o którym mowa w art. 32. 

2. Świadczeniobiorca, u którego: 

1)   w wyniku diagnostyki onkologicznej stwierdzono nowotwór złośliwy lub miejscowo 

złośliwy, 

2)   lekarz udzielający świadczeń szpitalnych lub świadczeń w ramach programów 

zdrowotnych stwierdził nowotwór złośliwy lub miejscowo złośliwy 

- ma prawo do leczenia onkologicznego na podstawie karty diagnostyki i leczenia 

onkologicznego bez skierowania, o którym mowa w art. 57 ust. 1 lub art. 58. 

2a. Świadczeniodawca realizujący leczenie, o którym mowa w ust. 2, wyznacza koordynatora 

leczenia onkologicznego, do którego zadań należy udzielanie świadczeniobiorcy 

informacji o organizacji procesu leczenia oraz koordynacja tego procesu, w tym 

zagwarantowanie współpracy między podmiotami w ramach kompleksowej opieki nad 

świadczeniobiorcą przez zapewnienie przepływu informacji na wszystkich etapach 

procesu leczenia. 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do nowotworów skóry, z wyjątkiem czerniaka skóry. 

4. Kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego wydaje świadczeniobiorcy odpowiednio 

lekarz podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarz udzielający ambulatoryjnych 
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świadczeń specjalistycznych, albo lekarz udzielający świadczeń szpitalnych, albo 

świadczeń w ramach programów zdrowotnych. 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. Świadczeniobiorca zamierzający skorzystać z diagnostyki onkologicznej lub leczenia 

onkologicznego pozostawia kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego u 

świadczeniodawcy, u którego świadczenia te będą udzielane. 

8. W przypadku konieczności zmiany świadczeniodawcy, o którym mowa w ust. 7, karta 

diagnostyki i leczenia onkologicznego jest wydawana świadczeniobiorcy. 

9. (uchylony). 

10. (uchylony). 

11. (uchylony). 

12. (uchylony). 

13. (uchylony). 

14. (uchylony). 

15. (uchylony). 

16. [Oddział wojewódzki Funduszu] <Fundusz>, na wniosek odpowiednio 

świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, lub 

świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej lub świadczeń szpitalnych, lub programów zdrowotnych, przydziela 

zakresy liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi karty diagnostyki i 

leczenia onkologicznego. Świadczeniodawcy przydzielają lekarzom udzielającym u nich 

świadczeń opieki zdrowotnej zakresy liczb będących unikalnymi numerami 

identyfikującymi karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. 

17. Zakresy liczb będące unikalnymi numerami identyfikującymi karty diagnostyki i leczenia 

onkologicznego mogą być wykorzystane tylko raz. 

18. (uchylony). 

Art. 32b. 

1. Świadczeniodawca sporządzający dokumentację medyczną dotyczącą diagnostyki 

onkologicznej lub leczenia onkologicznego ma obowiązek sporządzić i przekazać 

nieodpłatnie świadczeniobiorcy posiadającemu kartę diagnostyki i leczenia 

onkologicznego kopię tej dokumentacji, za której wykonanie świadczeniodawca nie 
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pobiera opłaty, o której mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.). Kopia 

dokumentacji medycznej dotyczącej diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego 

stanowi załącznik do karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. 

2. W przypadku: 

1)    gdy w wyniku diagnostyki onkologicznej nie stwierdzono nowotworu złośliwego lub 

miejscowo złośliwego, świadczeniobiorca pozostawia kartę diagnostyki i leczenia 

onkologicznego u świadczeniodawcy, który wykonywał tę diagnostykę; 

2)   zakończenia leczenia onkologicznego, świadczeniobiorca pozostawia kartę 

diagnostyki i leczenia onkologicznego u świadczeniodawcy, który zakończył to 

leczenie. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, świadczeniodawca przekazuje kartę diagnostyki 

i leczenia onkologicznego wraz z kopią dokumentacji medycznej dotyczącej diagnostyki 

onkologicznej lub leczenia onkologicznego lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej, 

wskazanemu przez świadczeniobiorcę w deklaracji wyboru, o której mowa w ustawie z 

dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej. Kartę diagnostyki i 

leczenia onkologicznego dołącza się do dokumentacji medycznej. 

4. Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego zawiera: 

1)   oznaczenie świadczeniobiorcy pozwalające na ustalenie jego tożsamości: 

a)  nazwisko i imię (imiona), 

[b)  datę urodzenia, 

c)  oznaczenie płci,] 

d)  adres miejsca zamieszkania (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, 

miejscowość), 

[e)  numer PESEL, jeżeli został nadany, a w przypadku osób, które nie mają nadanego 

numeru PESEL - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w 

przypadku noworodka - numer PESEL jednego z rodziców lub opiekuna prawnego 

oraz numer kolejny noworodka,] 

<e) numer PESEL, jeżeli został nadany, a w przypadku osób, które nie mają 

nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego 

tożsamość, a w przypadku noworodka – numer PESEL jednego z rodziców 

lub opiekuna prawnego oraz numer kolejny noworodka, oraz datę urodzenia i 

oznaczenie płci,> 
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f)  w przypadku gdy świadczeniobiorcą jest osoba małoletnia, całkowicie 

ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody - nazwisko i 

imię (imiona) przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego w 

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

i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz adres jego miejsca zamieszkania, 

g)  podpis świadczeniobiorcy lub przedstawiciela ustawowego albo opiekuna 

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

prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 

h)  numer telefonu, 

i)  adres poczty elektronicznej; 

2)   oznaczenie świadczeniodawcy, w tym imię i nazwisko lekarza, który udzielił 

świadczeń opieki zdrowotnej; 

[3)    nazwę i adres miejsca udzielania świadczeń oraz imię i nazwisko lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej, wskazanego przez świadczeniobiorcę w deklaracji 

wyboru, o której mowa w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej 

opiece zdrowotnej;] 

<3) nazwę i adres miejsca udzielania świadczeń;> 

4)   dane lekarza biorącego udział w ustaleniu planu leczenia onkologicznego: 

a)  imię i nazwisko, 

b)  numer prawa wykonywania zawodu; 

5)   dane koordynatora leczenia onkologicznego: 

a)  imię i nazwisko, 

b)  numer telefonu służbowego, 

c)  adres służbowej poczty elektronicznej; 

6)   dane inne niż określone w pkt 1-5: 

a)  datę sporządzenia karty, 

b)  datę decyzji o założeniu karty, 

c)  tryb wydania karty, 

d)  datę otrzymania karty przez świadczeniobiorcę, 

e)  dane o skierowaniu do lekarza specjalisty lub szpitala, 

f)  dane dotyczące diagnostyki onkologicznej, 

g)  rozpoznanie, 

h)  dane dotyczące oceny jakości diagnostyki onkologicznej, 



- 106 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

i)  dane dotyczące planu leczenia onkologicznego, 

j)  dane dotyczące leczenia onkologicznego, 

k)  unikalny numer identyfikacyjny. 

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

diagnostyki i leczenia onkologicznego, mając na celu zapewnienie właściwego przepływu 

informacji dotyczących realizacji diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego. 

 

Art. 32c. 

1. Świadczeniodawcy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie diagnostyki 

onkologicznej i leczenia onkologicznego obliczają corocznie wskaźniki efektywności 

diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego za poprzedni rok kalendarzowy na 

podstawie danych z raportów statystycznych, o których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 137 ust. 2. Świadczeniodawcy przekazują do [oddziału wojewódzkiego 

Funduszu] <Funduszu> wskaźniki efektywności diagnostyki onkologicznej i leczenia 

onkologicznego nie później niż do końca drugiego kwartału roku kalendarzowego 

następującego po roku, za który obliczono te wskaźniki. 

2. Minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza, w drodze obwieszczenia, uwzględniając 

zalecenia wydane na podstawie art. 11 ust. 3 w zakresie diagnostyki onkologicznej i 

leczenia onkologicznego, mierniki oceny prowadzenia diagnostyki onkologicznej i 

leczenia onkologicznego, które mogą być wykorzystane do obliczania wskaźników 

efektywności tej diagnostyki i tego leczenia. 

 

Art. 33. 

1. Leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitacja uzdrowiskowa przysługuje świadczeniobiorcy na 

podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 

[2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, wymaga potwierdzenia przez oddział wojewódzki 

Funduszu właściwy ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, a jeżeli nie 

można ustalić miejsca jego zamieszkania - oddział wojewódzki Funduszu właściwy dla 

siedziby świadczeniodawcy, który wystawił skierowanie. Do potwierdzenia oraz odmowy 

potwierdzania skierowania, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów Kodeksu 

postępowania administracyjnego.] 
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<2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, wymaga potwierdzenia przez Fundusz. Do 

potwierdzenia oraz odmowy potwierdzania skierowania, o którym mowa w ust. 1, 

nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.> 

3. Świadczeniobiorca ponosi koszty przejazdu na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację 

uzdrowiskową i z leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej oraz 

częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium uzdrowiskowym. 

Podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków 

publicznych pokrywa do wysokości określonej w umowie [oddziału wojewódzkiego 

Funduszu] <Funduszu> z sanatorium uzdrowiskowym różnicę kosztów wyżywienia i 

zakwaterowania ubezpieczonego. 

4. Dzieci i młodzież do ukończenia lat 18, a jeżeli kształcą się dalej - do ukończenia lat 26, 

dzieci niepełnosprawne w znacznym stopniu - bez ograniczenia wieku, a także dzieci 

uprawnione do renty rodzinnej nie ponoszą odpłatności za koszty wyżywienia i 

zakwaterowania w szpitalu uzdrowiskowym dla dzieci, sanatorium uzdrowiskowym dla 

dzieci i sanatorium uzdrowiskowym. 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu oraz 

Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób wystawiania skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację 

uzdrowiskową przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, 

2)   tryb potwierdzania skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację 

uzdrowiskową oraz wzór tego skierowania 

- uwzględniając konieczność weryfikacji celowości skierowania na leczenie 

uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową. 

 

Art. 33b. 

1. W przypadku gdy stan zdrowia świadczeniobiorcy wymaga wykonywania procedur 

medycznych stosowanych w leczeniu szpitalnym, ale nie wymaga udzielania 

całodobowych lub całodziennych świadczeń opieki zdrowotnej w odpowiednio 

urządzonych, stałych pomieszczeniach podmiotu leczniczego, świadczeniodawca 

zapewnia bezpłatnie na wniosek świadczeniobiorcy zakwaterowanie w innym miejscu, w 

którym świadczy się usługi hotelarskie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 

turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238) w zakresie krótkotrwałego, ogólnie dostępnego 
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wynajmowania domów, mieszkań i pokoi. Informację tę odnotowuje się w dokumentacji 

medycznej. 

2. Świadczeniobiorcy, który korzysta z zakwaterowania na podstawie ust. 1, przysługuje 

bezpłatnie, na jego wniosek, transport z miejsca tego zakwaterowania do miejsca 

udzielania świadczeń. [Informację tę odnotowuje się w dokumentacji medycznej.] 

3. Świadczeniodawca, który zapewnił zakwaterowanie na podstawie ust. 1, ponosi 

odpowiedzialność za szkody, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, wynikające wyłącznie z udzielania lub 

zaniechania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. 

 

Art. 42a. 

Fundusz finansuje koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju: 

1)   na zasadzie zwrotu kosztów, o którym mowa w art. 42b; 

2)   zgodnie z przepisami o koordynacji; 

[3)   na podstawie decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, o których mowa w 

art. 42i ust. 2 i 9, albo decyzji Prezesa Funduszu, o których mowa w art. 42j ust. 1 i 2.] 

<3) na podstawie decyzji Prezesa Funduszu, o których mowa w art. 42i ust. 2 i 9 oraz art. 

42j ust. 1 i 2.> 

Art. 42b. 

1. Świadczeniobiorca jest uprawniony do otrzymania od Funduszu zwrotu kosztów 

świadczenia opieki zdrowotnej, będącego świadczeniem gwarantowanym, udzielonego na 

terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE lub EOG, 

zwanego dalej "zwrotem kosztów". 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do: 

1)   obowiązkowych szczepień ochronnych; 

2)   opieki długoterminowej, jeżeli jej celem jest wspieranie osób potrzebujących pomocy 

w zakresie wykonywania rutynowych czynności życia codziennego; 

3)   przydziału i dostępu do narządów przeznaczonych do przeszczepów, obejmujących 

czynności, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, 

przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1000 oraz z 2018 r. poz. 1669). 

3. Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów jest uzyskanie przez świadczeniobiorcę, przed 

skorzystaniem ze świadczenia, o którym mowa w ust. 1, podlegającego zwrotowi 
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kosztów, odpowiedniego skierowania lub zlecenia na przejazd środkami transportu 

sanitarnego, zgodnie z art. 32, art. 33 ust. 1, art. 33a ust. 1, art. 41 lub art. 57-59 oraz 

przepisami wydanymi na podstawie art. 31d. 

4. 
(30)

 Skierowanie lub zlecenie na przejazd środkami transportu sanitarnego, wymagane 

zgodnie z ust. 3, może być wystawione również przez lekarza wykonującego zawód w 

innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE lub EOG. Takie 

skierowanie lub zlecenie traktuje się jak skierowanie lub zlecenie lekarza ubezpieczenia 

zdrowotnego. 

5. W przypadku świadczenia, o którym mowa w ust. 1, z zakresu lecznictwa 

uzdrowiskowego, warunkiem otrzymania zwrotu kosztów jest potwierdzenie skierowania 

zgodnie z art. 33 ust. 2, w zakresie celowości leczenia uzdrowiskowego, przed 

skorzystaniem z tych świadczeń. 

6. W przypadku świadczenia, o którym mowa w ust. 1, z zakresu określonego w art. 15 ust. 2 

pkt 15, warunkiem otrzymania zwrotu kosztów jest: 

1)   zakwalifikowanie pacjenta przez świadczeniodawcę do danego programu lekowego; 

2)   niezaistnienie kryteriów wyłączenia z programu określonych w opisie programu 

lekowego. 

7. W przypadku gdy w trakcie trwania leczenia świadczeniobiorcy w ramach programu 

lekowego zaistniały kryteria wyłączenia, o których mowa w ust. 6 pkt 2, zwrot kosztów 

obejmuje koszt świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych do momentu zaistnienia tych 

kryteriów. 

8. W przypadku świadczenia, o którym mowa w ust. 1, udzielanego w ramach programów 

zdrowotnych, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 13, warunkiem otrzymania zwrotu 

kosztów jest spełnienie wymogów warunkujących udział pacjenta w danym programie. 

9. 
(31)

 W przypadku świadczenia, o którym mowa w ust. 1, zawartego w wykazie, o którym 

mowa w art. 42e ust. 1, warunkiem zwrotu kosztów jest uprzednie wydanie zgody przez 

[dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu] <Prezesa Funduszu> na uzyskanie 

danego świadczenia opieki zdrowotnej w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie 

członkowskim UE lub EOG. Uprzednia zgoda obejmuje także świadczenia opieki 

zdrowotnej, które nie były bezpośrednio przedmiotem tej zgody, jeżeli ich udzielenie 

okazało się konieczne w związku z udzielaniem świadczenia opieki zdrowotnej objętego 

zgodą. 
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10. Świadczeniobiorca jest uprawniony do otrzymania zwrotu kosztów leku, środka 

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, 

zawartego w danym wskazaniu w wykazie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o 

refundacji, w zakresie dotyczącym leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, o których mowa w art. 6 ust. 1 

pkt 1 ustawy o refundacji, lub mającego w tym wykazie swój odpowiednik refundowany 

w danym wskazaniu, w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy o refundacji, który został 

zakupiony w aptece działającej na terytorium: 

1)   państwa członkowskiego UE lub EOG, na podstawie recepty wystawionej na 

terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE lub EOG 

przez osobę uprawnioną do wystawiania recept zgodnie z przepisami tego państwa; 

2)    innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, na 

podstawie recepty transgranicznej, o której mowa w art. 95b ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 

6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne. 

11. Świadczeniobiorca jest uprawniony do uzyskania zwrotu kosztów zakupu lub naprawy 

wyrobu medycznego będącego świadczeniem gwarantowanym, który został zakupiony 

lub podlegał naprawie na terytorium: 

1)   państwa członkowskiego UE lub EOG, na podstawie zlecenia wystawionego na 

terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE lub EOG 

przez osobę uprawnioną do jego wystawienia zgodnie z przepisami tego państwa; 

2)   innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, na 

podstawie zlecenia wystawionego przez osobę uprawnioną, o której mowa w art. 2 pkt 

14 ustawy o refundacji, na zasadach określonych w tej ustawie. 

12. Zwrot kosztów leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub 

wyrobu medycznego, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, dotyczy wyłącznie leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych 

ordynowanych zgodnie z potwierdzonymi w dokumentacji medycznej wskazaniami, 

odpowiadającymi zakresowi wskazań objętych refundacją dla danego leku, środka 

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, 

określonemu w wykazie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji. 
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Art. 42d. 

[1. Decyzję administracyjną w sprawie zwrotu kosztów wydaje, na wniosek świadczeniobiorcy 

lub jego przedstawiciela ustawowego, zwany dalej "wnioskiem o zwrot kosztów", dyrektor 

oddziału wojewódzkiego Funduszu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 

świadczeniobiorcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku: 

1)   
(34)

 osób ubezpieczonych i członków ich rodzin posiadających miejsce zamieszkania na 

terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE lub EFTA - 

dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu wskazanego w zgłoszeniu do 

ubezpieczenia zdrowotnego; 

2)   osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. a, nieposiadających miejsca 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dyrektor oddziału 

wojewódzkiego Funduszu wybranego przez świadczeniobiorcę.] 

<1. Decyzję administracyjną w sprawie zwrotu kosztów wydaje, na wniosek 

świadczeniobiorcy lub jego przedstawiciela ustawowego, zwanym dalej „wnioskiem o 

zwrot kosztów”, Prezes Funduszu.> 

<1a. Wniosek o zwrot kosztów może zostać złożony również w formie dokumentu 

elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

osobistym albo podpisem zaufanym. Wymagane załączniki mogą być odwzorowane 

cyfrowo.> 

2. [Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu] <Prezes Funduszu> określonego zgodnie z 

ust. 1 wydaje decyzję administracyjną o odmowie zwrotu kosztów, jeżeli: 

1)   wniosek o zwrot kosztów dotyczy świadczeń opieki zdrowotnej niespełniających 

kryteriów określonych w art. 42b ust. 1, 10-12 lub 

2)   wniosek o zwrot kosztów dotyczy świadczeń, o których mowa w art. 42b ust. 2, lub 

3)   nie zostały spełnione warunki dotyczące posiadania przez świadczeniobiorcę 

skierowania lub zlecenia, o których mowa w art. 42b ust. 3-5, recepty, o której mowa 

w art. 42b ust. 10 pkt 1, lub recepty transgranicznej albo zlecenia, o którym mowa w 

art. 42b ust. 11, lub 

4)   nie zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 42b ust. 6 albo 8, lub 

5)   świadczeniobiorca, przed udzieleniem mu świadczeń opieki zdrowotnej, nie uzyskał 

zgody, o której mowa w art. 42b ust. 9, lub 

6)   świadczeniobiorca nie przedstawił dokumentów zawierających wystarczające dane 

dotyczące procesu diagnostycznego lub terapeutycznego, pozwalające na 
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zidentyfikowanie świadczeń opieki zdrowotnej, których dotyczy wniosek o zwrot 

kosztów, lub 

7)   świadczeniobiorca nie udokumentował faktu pokrycia całości kosztów świadczeń 

opieki zdrowotnej, których dotyczy wniosek o zwrot kosztów, lub 

8)   świadczenia opieki zdrowotnej, których dotyczy wniosek o zwrot kosztów, zostały 

zakwalifikowane przez Fundusz do rozliczenia na podstawie przepisów o koordynacji, 

lub 

9)   wniosek o zwrot kosztów został złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 

12. 

3. 
(35)

 Przepisu ust. 2 pkt 5 nie stosuje się, jeżeli świadczeniobiorca po upływie 30 dni od dnia 

złożenia kompletnego wniosku o wydanie zgody, o której mowa w art. 42b ust. 9, ze 

względu na pilną konieczność podjęcia leczenia niezbędnego dla ratowania życia lub 

zdrowia, wynikającą z potwierdzonego stanu klinicznego, poddał się takiemu leczeniu na 

terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE lub EOG. 

4. Wniosek o zwrot kosztów zawiera: 

[1)   imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL świadczeniobiorcy, a w przypadku 

jego braku - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;] 

<1) imię i nazwisko oraz numer PESEL świadczeniobiorcy, a w przypadku jego 

braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość i datę urodzenia;> 

2)   adres miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy oraz adres do korespondencji; 

[3)   imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL przedstawiciela ustawowego 

świadczeniobiorcy, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego 

tożsamość, jeżeli wniosek o zwrot kosztów składa przedstawiciel ustawowy;] 

<3) imię i nazwisko oraz numer PESEL przedstawiciela ustawowego 

świadczeniobiorcy, a w przypadku jego braku – numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość i datę urodzenia, jeżeli wniosek o zwrot kosztów 

składa przedstawiciel ustawowy;> 

4)   adres miejsca zamieszkania oraz adres do korespondencji przedstawiciela ustawowego 

świadczeniobiorcy, jeżeli wniosek o zwrot kosztów składa przedstawiciel ustawowy; 

5)   termin i państwo udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, którego dotyczy wniosek 

o zwrot kosztów; 

6)   łączną kwotę, którą uiszczono za świadczenie opieki zdrowotnej, którego dotyczy 

wniosek o zwrot kosztów, z podaniem waluty; 
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7)   numer telefonu lub adres poczty elektronicznej świadczeniobiorcy lub jego 

przedstawiciela ustawowego, jeżeli posiada; 

[8)   numer decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, o której mowa w art. 42f 

ust. 1, jeżeli świadczenie opieki zdrowotnej, którego dotyczy wniosek o zwrot kosztów, 

znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 42e ust. 1;] 

<8) numer decyzji, o której mowa w art. 42f ust. 1, jeżeli świadczenie opieki 

zdrowotnej, którego dotyczy wniosek o zwrot kosztów, znajduje się w wykazie, o 

którym mowa w art. 42e ust. 1;> 

9)   numer rachunku bankowego, w przypadku gdy zwrot kosztów ma zostać dokonany w 

drodze przelewu bankowego, a w przypadku rachunku prowadzonego za granicą - 

również inne niezbędne dane tego rachunku; 

10)  imię i nazwisko oraz adres posiadacza rachunku bankowego, jeżeli rachunek ten nie 

należy do świadczeniobiorcy, którego dotyczy wniosek o zwrot kosztów; 

11)  adres, na który ma zostać przekazany przekaz pocztowy, jeżeli zwrot kosztów ma 

zostać dokonany w drodze przekazu pocztowego; 

12)  spis załączników do wniosku o zwrot kosztów; 

13)  oświadczenie osoby składającej wniosek, złożone pod rygorem odpowiedzialności 

karnej z art. 233 § 1 i 2 Kodeksu karnego, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze 

stanem faktycznym. 

5. Do wniosku o zwrot kosztów dołącza się: 

1)   
(36)

 oryginał rachunku wystawionego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie 

członkowskim UE lub EOG przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub 

oryginał rachunku wystawionego w państwie członkowskim UE lub EOG przez 

aptekę albo dostawcę wyrobów medycznych; 

<1a) kopię rachunku wystawionego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie 

członkowskim UE lub EOG przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych 

lub kopię rachunku wystawionego w państwie członkowskim UE lub EOG przez 

aptekę albo dostawcę wyrobów medycznych, w przypadku złożenia wniosku w 

sposób, o którym mowa w ust. 1a;> 

2)   dokument potwierdzający pokrycie całości kosztów świadczenia, którego dotyczy 

wniosek o zwrot kosztów, w przypadku gdy nie wynika to z dokumentu, o którym 

mowa w pkt 1; 

3)   oryginał lub kopię odpowiednio: 
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a)   skierowania, a w przypadku skierowania, o którym mowa w przepisach wydanych 

na podstawie art. 59aa ust. 2, wydruk, o którym mowa w art. 59b ust. 2 pkt 3, lub 

zlecenia, o którym mowa w art. 42b ust. 3-5, 

b)  recepty, o której mowa w art. 42b ust. 10 pkt 1, albo recepty transgranicznej, 

c)  zlecenia, o którym mowa w art. 42b ust. 11. 

6. Rachunek, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, zawiera: 

1)   dane wystawcy rachunku oraz datę jego wystawienia; 

2)   dane świadczeniobiorcy, którego dotyczy wniosek o zwrot kosztów; 

3)   dane niezbędne do zidentyfikowania świadczenia, którego dotyczy wniosek o zwrot 

kosztów, w szczególności informacje umożliwiające określenie kodów 

Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9 oraz Międzynarodowej 

Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 albo dane 

dotyczące wydanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego lub wyrobów medycznych. 

7. W przypadku gdy rachunek, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, nie zawiera danych, o których 

mowa w ust. 6 pkt 3, dane te powinny być zawarte w dołączonej do wniosku o zwrot 

kosztów dokumentacji. 

8. W przypadku świadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 15, do wniosku o zwrot 

kosztów dołącza się zaświadczenie świadczeniodawcy potwierdzające zakwalifikowanie 

do odpowiedniego programu lekowego oraz kopię dokumentacji medycznej. 

9. W przypadku gdy wniosek o zwrot kosztów dotyczy leku, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia lub wyrobu medycznego, o którym mowa w art. 42b ust. 10 pkt 1, do 

wniosku dołącza się również kopię dokumentacji medycznej, z której wynika medyczna 

zasadność wystawienia recepty na lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia lub 

wyrób medyczny, którego dotyczy ten wniosek. 

10. W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 5-9, są sporządzone w języku 

obcym, do wniosku o zwrot kosztów należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów na 

język polski. Tłumaczenie nie musi być sporządzone przez tłumacza przysięgłego. 

11. Przepisów ust. 5 pkt 3 lit. a i ust. 8 nie stosuje się do wniosku o zwrot kosztów 

dotyczącego świadczenia opieki zdrowotnej, na które świadczeniobiorca uzyskał zgodę, o 

której mowa w art. 42b ust. 9. 

12. Wniosek o zwrot kosztów składa się w terminie 6 miesięcy od dnia wystawienia rachunku 

za świadczenie opieki zdrowotnej, którego dotyczy ten wniosek. 
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13. W przypadku gdy rozpatrzenie wniosku o zwrot kosztów nie wymaga przeprowadzenia 

postępowania wyjaśniającego, decyzję, o której mowa w ust. 1 albo 2, wydaje się w 

terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania. 

14. W przypadku gdy rozpatrzenie wniosku o zwrot kosztów wymaga przeprowadzenia 

postępowania wyjaśniającego, wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje w 

terminie 60 dni od dnia wszczęcia postępowania. W przypadku gdy postępowanie 

wyjaśniające wymaga uzupełnienia przez świadczeniobiorcę albo jego przedstawiciela 

ustawowego wniosku o zwrot kosztów lub prowadzenia korespondencji z instytucją 

krajową, do tego terminu nie wlicza się okresu: 

1)   od dnia wezwania do uzupełnienia wniosku do dnia otrzymania tego uzupełnienia 

przez [oddział wojewódzki Funduszu] <Fundusz> albo do dnia bezskutecznego 

upływu terminu wyznaczonego na uzupełnienie wniosku o zwrot kosztów; 

2)   od dnia wysłania zapytania do instytucji krajowej do dnia otrzymania przez [oddział 

wojewódzki Funduszu]  <Fundusz> odpowiedzi tej instytucji. 

15.  W przypadku gdy rozpatrzenie wniosku o zwrot kosztów wymaga przeprowadzenia 

postępowania wyjaśniającego przy udziale krajowego punktu kontaktowego do spraw 

transgranicznej opieki zdrowotnej, działającego w innym niż Rzeczpospolita Polska 

państwie członkowskim UE lub EOG, zwrot kosztów albo wydanie decyzji odmawiającej 

zwrotu kosztów następuje w terminie 6 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli 

w powyższym terminie nie dokonano ustaleń pozwalających na jednoznaczne określenie 

kwoty zwrotu kosztów należnej świadczeniobiorcy, zwrot kosztów następuje 

niezwłocznie po upływie tego terminu w wysokości odpowiadającej kwocie, którą należy 

uznać w danym przypadku za najbardziej prawdopodobną podstawę zwrotu kosztów. W 

postępowaniu wątpliwości rozstrzyga się na korzyść świadczeniobiorcy. 

[16. Rozpoczęcie rozpatrywania wniosków o zwrot kosztów następuje zgodnie z kolejnością 

wpływu do właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu. 

17. Zwrot kosztów następuje w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez oddział wojewódzki 

Funduszu wiadomości o tym, że decyzja, o której mowa w ust. 1, stała się ostateczna, z 

zastrzeżeniem art. 42h ust. 1.] 

<16. Rozpoczęcie rozpatrywania wniosków o zwrot kosztów następuje zgodnie z 

kolejnością wpływu do Funduszu. 
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17. Zwrot kosztów następuje w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez Fundusz 

wiadomości o tym, że decyzja, o której mowa w ust. 1, stała się ostateczna, z 

zastrzeżeniem art. 42h ust. 1.> 

18. Zwrotu kosztów dokonuje się w drodze przelewu na rachunek bankowy podany we 

wniosku o zwrot kosztów albo w drodze przekazu pocztowego. 

[19. Od decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługuje odwołanie do Prezesa Funduszu.] 

<19. Decyzja, o której mowa w ust. 1 i 2, jest ostateczna. Od decyzji przysługuje skarga 

do sądu administracyjnego.> 

20. W przypadku: 

1)   uchylenia decyzji, o której mowa w ust. 1, i rozpatrzenia sprawy co do istoty, 

2)   uchylenia decyzji, o której mowa w ust. 1, w przypadku wznowienia postępowania, 

3)   nieważności decyzji, o której mowa w ust. 1 

- po dokonaniu przez Fundusz zwrotu kosztów świadczeniobiorca, który otrzymał zwrot 

kosztów, jest obowiązany do zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty. 

[21. Kwota, o której mowa w ust. 20, podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu wydaje 

decyzję administracyjną ustalającą obowiązek zwrotu tej kwoty, jej wysokość oraz termin 

płatności.] 

<21. Kwota, o której mowa w ust. 20, podlega ściągnięciu w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Prezes Funduszu wydaje decyzję 

administracyjną ustalającą obowiązek zwrotu tej kwoty, jej wysokość oraz termin 

płatności. Decyzja Prezesa Funduszu jest ostateczna. Od decyzji przysługuje skarga 

do sądu administracyjnego.> 

22. Od kwoty, o której mowa w ust. 20, nalicza się odsetki ustawowe za opóźnienie, 

poczynając od dnia, w którym upłynął termin płatności. 

23. Nie wydaje się decyzji, o której mowa w ust. 21, jeżeli od dnia uchylenia lub stwierdzenia 

nieważności decyzji, o której mowa w ust. 1, upłynęło 5 lat. 

24. Należność z tytułu zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 20, ulega przedawnieniu z 

upływem 5 lat, licząc od dnia, w którym decyzja ustalająca tę należność stała się 

ostateczna. 

25. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o 

zwrot kosztów, mając na względzie zapewnienie sprawności postępowania w sprawie 

zwrotu kosztów. 
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Art. 42f. 

[1. Zgodę, o której mowa w art. 42b ust. 9, wydaje, w drodze decyzji administracyjnej, na 

wniosek świadczeniobiorcy, jego przedstawiciela ustawowego, małżonka, krewnego lub 

powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, osoby pozostającej we wspólnym 

pożyciu lub osoby upoważnionej przez świadczeniobiorcę, dyrektor oddziału 

wojewódzkiego Funduszu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 

świadczeniobiorcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku: 

1)   
(38)

 osób ubezpieczonych i członków ich rodzin posiadających miejsce zamieszkania na 

terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE lub EFTA - 

dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu wskazanego w zgłoszeniu do 

ubezpieczenia zdrowotnego; 

2)   osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. a, nieposiadających miejsca 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dyrektor oddziału 

wojewódzkiego Funduszu wybranego przez świadczeniobiorcę.] 

<1. Zgodę, o której mowa w art. 42b ust. 9, wydaje, w drodze decyzji administracyjnej, 

na wniosek świadczeniobiorcy, jego przedstawiciela ustawowego, małżonka, 

krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, osoby pozostającej 

we wspólnym pożyciu lub osoby upoważnionej przez świadczeniobiorcę, Prezes 

Funduszu.> 

<1a. Wniosek o zwrot kosztów może zostać złożony również w formie dokumentu 

elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

osobistym albo podpisem zaufanym. Wymagane załączniki mogą być odwzorowane 

cyfrowo.> 

2. [Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu] <Prezes Funduszu> może, w drodze 

decyzji administracyjnej, odmówić zgody, o której mowa w art. 42b ust. 9, jeżeli 

świadczenie opieki zdrowotnej objęte wnioskiem: 

1)   nie jest świadczeniem gwarantowanym; 

2)   może zostać udzielone w kraju przez świadczeniodawcę posiadającego umowę o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w terminie nieprzekraczającym czasu 

oczekiwania, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 lit. h; 

3)   stwarza dla zdrowia świadczeniobiorcy znaczne ryzyko, którego nie równoważą 

potencjalne korzyści zdrowotne, jakie może on odnieść dzięki uzyskaniu tego 

świadczenia; 
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4)   stwarza znaczne zagrożenie zdrowotne dla społeczeństwa; 

5)   
(39)

 ma zostać udzielone przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, działający 

w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE lub EOG, co do 

którego zachodzą istotne wątpliwości w zakresie przestrzegania standardów jakości i 

bezpieczeństwa, ustanowionych przez państwo, w którym udziela on świadczeń 

zdrowotnych. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wymaga, w odpowiedniej części, wypełnienia przez 

lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł 

specjalisty w dziedzinie medycyny właściwej ze względu na zakres wnioskowanego 

leczenia lub badań diagnostycznych. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1)   w części wypełnianej przez świadczeniobiorcę, jego przedstawiciela ustawowego, 

małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, osobę 

pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę upoważnioną przez świadczeniobiorcę: 

[a)  imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL świadczeniobiorcy, a w przypadku 

jego braku - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,] 

<a) imię i nazwisko oraz numer PESEL wnioskodawcy, a w przypadku jego 

braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość i datę urodzenia 

wnioskodawcy,> 

b)  adres miejsca zamieszkania oraz adres do korespondencji świadczeniobiorcy, 

[c)  imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL przedstawiciela ustawowego 

świadczeniobiorcy, małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia w 

linii prostej, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu lub osoby upoważnionej 

przez świadczeniobiorcę, a w przypadku jego braku - numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość, jeżeli wniosek składa przedstawiciel ustawowy, 

małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, osoba 

pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba upoważniona przez 

świadczeniobiorcę,] 

<c) imię i nazwisko oraz numer PESEL przedstawiciela ustawowego 

świadczeniobiorcy, małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego 

stopnia w linii prostej, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu lub osoby 

upoważnionej przez świadczeniobiorcę, a w przypadku jego braku – numer 

dokumentu potwierdzającego tożsamość i datę urodzenia, jeżeli wniosek 
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składa przedstawiciel ustawowy, małżonek, krewny lub powinowaty do 

drugiego stopnia w linii prostej, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub 

osoba upoważniona przez świadczeniobiorcę,> 

d)  adres miejsca zamieszkania oraz adres do korespondencji przedstawiciela 

ustawowego świadczeniobiorcy, małżonka, krewnego lub powinowatego do 

drugiego stopnia w linii prostej, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu lub 

osoby upoważnionej przez świadczeniobiorcę, jeżeli wniosek składa 

przedstawiciel ustawowy, małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia 

w linii prostej, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba upoważniona 

przez świadczeniobiorcę, 

e)  numer telefonu lub adres poczty elektronicznej świadczeniobiorcy, jego 

przedstawiciela ustawowego, małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego 

stopnia w linii prostej, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu lub osoby 

upoważnionej przez świadczeniobiorcę, jeżeli posiada, 

f)  
(40)

 wskazanie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, działającego w 

innym państwie członkowskim UE lub EOG, mającego udzielić świadczeń opieki 

zdrowotnej, których dotyczy wniosek, wraz z uzasadnieniem, 

g)  oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 i 2 

Kodeksu karnego, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym; 

2)   w części wypełnianej przez lekarza, o którym mowa w ust. 3: 

a)  imię i nazwisko lekarza wypełniającego wniosek, 

b)  
(41)

 pieczątkę, nadruk albo naklejkę zawierające numer prawa wykonywania 

zawodu oraz specjalizację lekarza wypełniającego wniosek, 

c)  
(42)

 pieczątkę, nadruk albo naklejkę zawierające nazwę i adres świadczeniodawcy, u 

którego lekarz wypełniający wniosek udziela świadczeń opieki zdrowotnej, 

d)  rozpoznanie kliniczne dotyczące problemu zdrowotnego, stanowiącego przyczynę 

złożenia wniosku, oraz rozpoznania współistniejące, z zastosowaniem 

Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych 

ICD-10, 

e)  informację o dotychczasowym przebiegu choroby i zastosowanym leczeniu, 

f)  prognozę prawdopodobnego dalszego przebiegu choroby, 

g)  wskazanie szczegółowego zakresu leczenia lub badań diagnostycznych, których 

dotyczy wniosek, 
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h)  określenie dopuszczalnego czasu oczekiwania świadczeniobiorcy na udzielenie 

świadczeń opieki zdrowotnej, których dotyczy wniosek, 

i)  uzasadnienie wniosku, 

j)  spis załączników do wniosku. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1: 

[1)    dołącza się dokumentację medyczną oraz zaświadczenie, o którym mowa w art. 20 

ust. 2 pkt 6, a w przypadku dokumentacji medycznej sporządzonej w języku obcym - 

tłumaczenie tej dokumentacji na język polski; tłumaczenie nie musi być sporządzone 

przez tłumacza przysięgłego;] 

<1) dołącza się oświadczenie wnioskodawcy o wpisie świadczeniobiorcy, którego 

dotyczy wniosek, na listę oczekujących na udzielenie świadczenia oraz o 

zakwalifikowaniu do kategorii medycznej, ustalonej zgodnie z kryteriami 

medycznymi określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 11, i 

terminie udzielenia świadczenia, ze wskazaniem świadczeniodawcy 

prowadzącego tę listę, oraz dokumentację medyczną, a w przypadku 

dokumentacji medycznej sporządzonej w języku obcym – tłumaczenie tej 

dokumentacji na język polski; tłumaczenie nie musi być sporządzone przez 

tłumacza przysięgłego;> 

2)   można dołączyć oświadczenie, że świadczeniobiorca na podstawie wniosku, o którym 

mowa w ust. 1, sprzeciwia się wydaniu zgody, o której mowa w art. 42i ust. 1. 

6. Przy rozpatrywaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się pilność danego 

przypadku ocenianą przy uwzględnieniu aktualnego stanu zdrowia świadczeniobiorcy, 

stopnia odczuwanych dolegliwości lub charakteru jego niepełnosprawności, historii 

choroby i przewidywanego jej rozwoju. 

[7. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, przysługuje odwołanie do Prezesa Funduszu.] 

<7. Decyzja, o której mowa w ust. 1 i 2, jest ostateczna. Od decyzji przysługuje skarga 

do sądu administracyjnego.> 

8. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, spełnia warunki do wydania zgody, o której mowa 

w art. 42i ust. 1, [dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu] <Prezes Funduszu> 

wydaje taką zgodę, chyba że świadczeniobiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w 

ust. 5 pkt 2. 
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Art. 42h. 

[1. W przypadku gdy koszty realizacji zadań wynikających z art. 42b w danym roku 

kalendarzowym osiągną kwotę limitu, stanowiącą sumę rezerwy, o której mowa w art. 118 

ust. 2 pkt 1 lit. d, oraz rezerwy, o której mowa w art. 118 ust. 5, Fundusz zawiesza wypłatę 

kwot należnych z tytułu zwrotu kosztów do końca tego roku kalendarzowego. Prezes 

Funduszu niezwłocznie informuje, w drodze ogłoszenia na stronach internetowych 

centrali i oddziałów wojewódzkich Funduszu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 

Funduszu, o zawieszeniu wypłaty tych kwot. 

2. W przypadku gdy przed końcem pierwszego półrocza danego roku kalendarzowego 

zostanie przekroczony poziom 50% kwoty limitu, o której mowa w ust. 1, Prezes Funduszu 

niezwłocznie informuje, w drodze ogłoszenia na stronach internetowych centrali i 

oddziałów wojewódzkich Funduszu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Funduszu, o 

przewidywanym terminie zawieszenia wypłaty kwot należnych z tytułu zwrotu kosztów.] 

<1. W przypadku gdy koszty realizacji zadań wynikających z art. 42b w danym roku 

kalendarzowym osiągną kwotę limitu, stanowiącą sumę rezerwy, o której mowa w 

art. 118 ust. 2 pkt 1 lit. d, oraz rezerwy, o której mowa w art. 118 ust. 5, Fundusz 

zawiesza wypłatę kwot należnych z tytułu zwrotu kosztów do końca tego roku 

kalendarzowego. Prezes Funduszu niezwłocznie informuje, w drodze ogłoszenia na 

stronach internetowych Funduszu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 

Funduszu, o zawieszeniu wypłaty tych kwot. 

2. W przypadku gdy przed końcem pierwszego półrocza danego roku kalendarzowego 

zostanie przekroczony poziom 50% kwoty limitu, o której mowa w ust. 1, Prezes 

Funduszu niezwłocznie informuje, w drodze ogłoszenia na stronach internetowych 

Funduszu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Funduszu, o przewidywanym 

terminie zawieszenia wypłaty kwot należnych z tytułu zwrotu kosztów.> 

3. W przypadku gdy przychody ze składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, 

zrealizowane jako należne za okres od początku danego roku kalendarzowego, są niższe 

niż przychody planowane na ten okres, kwota limitu, o której mowa w ust. 1, ulega 

obniżeniu o kwotę różnicy między przychodami planowanymi a zrealizowanymi, jednak 

nie więcej niż o kwotę rezerwy, o której mowa w art. 118 ust. 5. 

4. Wypłat zawieszonych na podstawie ust. 1 dokonuje się do dnia 31 stycznia roku 

następnego, w ramach limitu, o którym mowa w ust. 1. 
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5. Świadczeniobiorcy nie przysługują odsetki z tytułu zawieszenia wypłaty kwoty należnej z 

tytułu zwrotu kosztów, o którym mowa w ust. 1. 

 

Art. 42i. 

1. 
(44)

 [Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu] <Prezes Funduszu> wydaje 

świadczeniobiorcy, osobie uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie 

przepisów o koordynacji lub osobie, o której mowa w art. 12a, zwanej dalej 

"wnioskodawcą", na wniosek wnioskodawcy, jego przedstawiciela ustawowego, 

małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, osoby 

pozostającej we wspólnym pożyciu lub osoby upoważnionej przez wnioskodawcę, 

instytucji właściwej, instytucji miejsca zamieszkania, instytucji miejsca pobytu albo 

instytucji łącznikowej w innym państwie członkowskim UE lub EFTA, zwanych dalej 

"podmiotem uprawnionym", w drodze decyzji administracyjnej, zgodę na udzielenie 

danego świadczenia opieki zdrowotnej albo jego kontynuację w innym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w przypadkach, o których mowa w przepisach 

o koordynacji. 

2. [Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu] <Prezes Funduszu> może wydać 

wnioskodawcy, który uzyskał zgodę, o której mowa w ust. 1, na wniosek podmiotu 

uprawnionego, w drodze decyzji administracyjnej, zgodę na pokrycie kosztów transportu: 

1)   
(45)

 do miejsca udzielenia świadczeń w innym państwie członkowskim UE lub EFTA - 

najtańszym środkiem komunikacji możliwym do zastosowania w aktualnym stanie 

zdrowia, w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia; 

2)   do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju - najtańszym środkiem komunikacji 

możliwym do zastosowania w aktualnym stanie zdrowia, w przypadkach 

uzasadnionych stanem zdrowia. 

<2a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2, może zostać złożony również w formie 

dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym. Wymagane 

załączniki mogą być odwzorowane cyfrowo.> 

[3. Zgody, o których mowa w ust. 1 i 2, wydaje dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku: 
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1)   
(46)

 osób ubezpieczonych i członków ich rodzin posiadających miejsce zamieszkania na 

terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE lub EFTA - 

dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu wskazanego w zgłoszeniu do 

ubezpieczenia zdrowotnego; 

2)   osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. a, nieposiadających miejsca 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dyrektor oddziału 

wojewódzkiego Funduszu wybranego przez świadczeniobiorcę; 

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

koordynacji posiadających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej - dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu właściwego ze względu na 

miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na 

podstawie przepisów o koordynacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

4)   osób, o których mowa w art. 12a - dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tych osób na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.] 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wymaga, w odpowiedniej części, wypełnienia przez 

lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł 

specjalisty w dziedzinie medycyny właściwej ze względu na zakres wnioskowanego 

leczenia lub badań diagnostycznych. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1)   w części wypełnianej przez wnioskodawcę, jego przedstawiciela ustawowego, 

małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, osobę 

pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę upoważnioną przez wnioskodawcę: 

[a)  imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL wnioskodawcy, a w przypadku 

jego braku - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,] 

<a) imię i nazwisko oraz numer PESEL wnioskodawcy, a w przypadku jego 

braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość i datę urodzenia 

wnioskodawcy,> 

b)  adres miejsca zamieszkania oraz adres do korespondencji wnioskodawcy, 

[c)  imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL przedstawiciela ustawowego 

wnioskodawcy, małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia w linii 

prostej, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu lub osoby upoważnionej przez 

wnioskodawcę, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego 
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tożsamość, jeżeli wniosek składa przedstawiciel ustawowy, małżonek, krewny lub 

powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, osoba pozostająca we wspólnym 

pożyciu lub osoba upoważniona przez wnioskodawcę,] 

<c) imię i nazwisko oraz numer PESEL przedstawiciela ustawowego 

wnioskodawcy, małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia w 

linii prostej, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu lub osoby 

upoważnionej przez wnioskodawcę, a w przypadku jego braku – numer 

dokumentu potwierdzającego tożsamość i datę urodzenia, jeżeli wniosek 

składa przedstawiciel ustawowy, małżonek, krewny lub powinowaty do 

drugiego stopnia w linii prostej, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub 

osoba upoważniona przez wnioskodawcę,> 

d)  adres miejsca zamieszkania oraz adres do korespondencji przedstawiciela 

ustawowego wnioskodawcy, małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego 

stopnia w linii prostej, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu lub osoby 

upoważnionej przez wnioskodawcę, jeżeli wniosek składa przedstawiciel 

ustawowy, małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, 

osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba upoważniona przez 

wnioskodawcę, 

e)  numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wnioskodawcy, jego 

przedstawiciela ustawowego, małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego 

stopnia w linii prostej, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu lub osoby 

upoważnionej przez wnioskodawcę, jeżeli posiada, 

f)  
(47)

 wskazanie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, działającego w 

innym państwie członkowskim UE lub EFTA, w którym mają zostać udzielone 

świadczenia opieki zdrowotnej, których dotyczy wniosek, wraz z uzasadnieniem, 

g)  oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 i 2 

Kodeksu karnego, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym; 

2)   w części wypełnianej przez lekarza, o którym mowa w ust. 4: 

a)  imię i nazwisko lekarza wypełniającego wniosek, 

b)  
(48)

 pieczątkę, nadruk albo naklejkę zawierające numer prawa wykonywania 

zawodu oraz specjalizację lekarza wypełniającego wniosek, 

c)  
(49)

 pieczątkę, nadruk albo naklejkę zawierające nazwę i adres świadczeniodawcy, u 

którego lekarz wypełniający wniosek udziela świadczeń opieki zdrowotnej, 
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d)  rozpoznanie kliniczne dotyczące problemu zdrowotnego, stanowiącego przyczynę 

złożenia wniosku, oraz rozpoznania współistniejące, z zastosowaniem 

Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych 

ICD-10, 

e)  informację o dotychczasowym przebiegu choroby i zastosowanym leczeniu, 

f)  prognozę prawdopodobnego dalszego przebiegu choroby, 

g)  wskazanie szczegółowego zakresu leczenia lub badań diagnostycznych, których 

dotyczy wniosek, 

h)  określenie dopuszczalnego czasu oczekiwania świadczeniobiorcy na udzielenie 

świadczeń opieki zdrowotnej, których dotyczy wniosek, 

i)  uzasadnienie wniosku, 

j)  spis załączników do wniosku. 

6. Do dokumentacji medycznej dołączanej do wniosku, o którym mowa w ust. 1, przepis art. 

42f ust. 5 pkt 1 stosuje się odpowiednio. 

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oprócz elementów wymienionych w ust. 5 

zawiera wskazanie przez lekarza wypełniającego wniosek proponowanego środka 

transportu, wraz z uzasadnieniem. 

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, oprócz elementów wymienionych w ust. 5 pkt 1 

zawiera: 

1)   
(50)

 nazwę i adres podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych w innym państwie 

członkowskim UE lub EFTA, w którym przebywa wnioskodawca; 

2)   wskazanie miejsca leczenia w kraju, jeżeli wniosek dotyczy pokrycia kosztów 

transportu do miejsca leczenia. 

9. 
(51)

 W przypadku gdy wnioskodawca przebywa w szpitalu na terytorium innego niż 

Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE lub EFTA, korzystając ze świadczeń 

udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji, [dyrektor właściwego oddziału 

wojewódzkiego Funduszu] <Prezes Funduszu> wydaje, na wniosek podmiotu 

uprawnionego, w drodze decyzji administracyjnej, zgodę na pokrycie kosztów transportu 

do miejsca dalszego leczenia w kraju - najtańszym środkiem transportu możliwym do 

zastosowania w aktualnym stanie zdrowia wnioskodawcy, gdy przewidywane koszty 

dalszego leczenia za granicą przewyższają koszty transportu i leczenia w kraju. 
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<9a. W decyzji, o której mowa w ust. 9, Prezes Funduszu wskazuje świadczeniodawcę, 

posiadającego umowę z Funduszem, który przeprowadzi dalsze leczenie w kraju, po 

dokonaniu niezbędnych uzgodnień z tym świadczeniodawcą.> 

10. Do wniosku, o którym mowa w ust. 9, przepisy ust. 8 stosuje się odpowiednio. 

11. Do wniosku, o którym mowa w ust. 9, dołącza się: 

1)   dokumentację sporządzoną przez szpital, o którym mowa w ust. 9, zawierającą 

aktualne rozpoznanie kliniczne, opis aktualnego stanu zdrowia wnioskodawcy, 

określenie prawdopodobnego zakresu i czasu trwania dalszego leczenia oraz 

wskazanie środka transportu możliwego do zastosowania w aktualnym stanie zdrowia 

wnioskodawcy; 

2)   wstępny kosztorys dalszego leczenia sporządzony przez szpital, o którym mowa w 

ust. 9; 

3)   tłumaczenie na język polski dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2; tłumaczenie 

nie musi być sporządzone przez tłumacza przysięgłego. 

[12. Od decyzji odmawiających wydania zgód, o których mowa w ust. 1, 2 i 9, przysługuje 

odwołanie do Prezesa Funduszu.] 

<12. Decyzje odmawiające wydania zgód, o których mowa w ust. 1, 2 i 9, są ostateczne. 

Od decyzji przysługuje skarga do sądu administracyjnego.> 

 

Art. 42j. 

1. Prezes Funduszu może na wniosek wnioskodawcy, jego przedstawiciela ustawowego, 

małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, osoby 

pozostającej we wspólnym pożyciu lub osoby upoważnionej przez wnioskodawcę, w 

drodze decyzji administracyjnej, skierować wnioskodawcę do przeprowadzenia poza 

granicami kraju leczenia lub badań diagnostycznych, należących do świadczeń 

gwarantowanych, których aktualnie nie wykonuje się w kraju, kierując się niezbędnością 

udzielenia takiego świadczenia w celu ratowania życia lub poprawy stanu zdrowia 

wnioskodawcy. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 Prezes Funduszu może, na wniosek wnioskodawcy, 

jego przedstawiciela ustawowego, małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego 

stopnia w linii prostej, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu lub osoby upoważnionej 

przez wnioskodawcę, w drodze decyzji administracyjnej, wydać zgodę na pokrycie 

kosztów transportu do miejsca udzielenia świadczeń za granicą lub miejsca leczenia lub 
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zamieszkania w kraju najtańszym środkiem komunikacji możliwym do zastosowania w 

aktualnym stanie zdrowia, w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia. 

<2a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może zostać złożony również w postaci 

elektronicznej w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym. 

Wymagane załączniki mogą być odwzorowane cyfrowo.> 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wymaga, w odpowiedniej części, wypełnienia przez 

lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł 

specjalisty w dziedzinie medycyny właściwej ze względu na zakres wnioskowanego 

leczenia lub badań diagnostycznych oraz tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy 

doktora habilitowanego nauk medycznych. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1)   w części wypełnianej przez wnioskodawcę, jego przedstawiciela ustawowego, 

małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, osobę 

pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę upoważnioną przez wnioskodawcę: 

[a)  imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL wnioskodawcy, a w przypadku 

jego braku - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,] 

<a) imię i nazwisko oraz numer PESEL wnioskodawcy, a w przypadku jego 

braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość i datę urodzenia 

wnioskodawcy,> 

b)  adres miejsca zamieszkania oraz adres do korespondencji wnioskodawcy, 

[c)  imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL przedstawiciela ustawowego 

wnioskodawcy, małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia w linii 

prostej, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu lub osoby upoważnionej przez 

wnioskodawcę, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego 

tożsamość, jeżeli wniosek składa przedstawiciel ustawowy, małżonek, krewny lub 

powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, osoba pozostająca we wspólnym 

pożyciu lub osoba upoważniona przez wnioskodawcę,] 

<c) imię i nazwisko oraz numer PESEL przedstawiciela ustawowego 

wnioskodawcy, małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia w 

linii prostej, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu lub osoby 

upoważnionej przez wnioskodawcę, a w przypadku jego braku – numer 

dokumentu potwierdzającego tożsamość i datę urodzenia, jeżeli wniosek 
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składa przedstawiciel ustawowy, małżonek, krewny lub powinowaty do 

drugiego stopnia w linii prostej, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub 

osoba upoważniona przez wnioskodawcę,> 

d)  adres miejsca zamieszkania oraz adres do korespondencji przedstawiciela 

ustawowego wnioskodawcy, małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego 

stopnia w linii prostej, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu lub osoby 

upoważnionej przez wnioskodawcę, jeżeli wniosek składa przedstawiciel 

ustawowy, małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, 

osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba upoważniona przez 

wnioskodawcę, 

e)  numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wnioskodawcy, jego 

przedstawiciela ustawowego, małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego 

stopnia w linii prostej, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu lub osoby 

upoważnionej przez wnioskodawcę, jeżeli posiada, 

f)  oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 i 2 

Kodeksu karnego, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym; 

2)   w części wypełnianej przez lekarza, o którym mowa w ust. 3: 

a)  imię i nazwisko lekarza wypełniającego wniosek, 

b)  
(52)

 pieczątkę, nadruk albo naklejkę zawierające numer prawa wykonywania 

zawodu oraz specjalizację lekarza wypełniającego wniosek oraz tytuł lub stopień 

naukowy, 

c)  
(53)

 pieczątkę, nadruk albo naklejkę zawierające nazwę i adres świadczeniodawcy, u 

którego lekarz wypełniający wniosek udziela świadczeń opieki zdrowotnej, 

d)  rozpoznanie kliniczne dotyczące problemu zdrowotnego, stanowiącego przyczynę 

złożenia wniosku, oraz rozpoznania współistniejące, z zastosowaniem 

Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych 

ICD-10, 

e)  informację o dotychczasowym przebiegu choroby i zastosowanym leczeniu, 

f)  prognozę prawdopodobnego dalszego przebiegu choroby, 

g)  wskazanie szczegółowego zakresu leczenia lub badań diagnostycznych, których 

dotyczy wniosek, 
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h)  wskazanie zagranicznego podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, w 

którym mają zostać udzielone świadczenia opieki zdrowotnej, których dotyczy 

wniosek, wraz z uzasadnieniem, 

i)  uzasadnienie wniosku, 

j)  spis załączników do wniosku. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, przepisy art. 42i ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio. 

6. Podstawą rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest dokumentacja medyczna. W 

przypadku dokumentacji medycznej sporządzonej w języku obcym, do wniosku dołącza 

się tłumaczenie tej dokumentacji na język polski. Tłumaczenie nie musi być sporządzone 

przez tłumacza przysięgłego. 

7. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, są ostateczne. Od tych decyzji 

przysługuje skarga do sądu administracyjnego. 

8. Koszty wynikające z ust. 1 i 2 są finansowane z budżetu państwa, z części pozostającej w 

dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia. 

 

Art. 47d. 

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

zastosowania u świadczeniobiorcy leku, który nie jest finansowany ze środków 

publicznych w danym wskazaniu, jeżeli jest to niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia 

świadczeniobiorcy we wskazaniu występującym u jednostkowych pacjentów, a zostały 

już wyczerpane u danego świadczeniobiorcy wszystkie możliwe do zastosowania w tym 

wskazaniu dostępne technologie medyczne finansowane ze środków publicznych, minister 

właściwy do spraw zdrowia może wydać, w drodze decyzji administracyjnej, zgodę na 

pokrycie kosztów tego leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej. 

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

w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej na potrzeby tego samego 

świadczeniobiorcy jako kontynuację leczenia, pod warunkiem potwierdzenia przez 

lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny odpowiedniej ze względu na chorobę lub 

problem zdrowotny świadczeniobiorcy skuteczności leczenia świadczeniobiorcy lekiem, 

którego dotyczyła pierwsza zgoda. 

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

miesiące albo trzy cykle leczenia. 
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4. Zgoda, o której mowa w ust. 1 lub 2, jest wydawana wyłącznie dla leku, który jest 

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

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

jest dostępny na rynku. 

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

się rygor natychmiastowej wykonalności. 

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

[właściwemu oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu] <do Funduszu>. 

7. Wydając decyzję administracyjną w sprawie wydania zgody, o której mowa w ust. 1 lub 2, 

minister właściwy do spraw zdrowia bierze pod uwagę opinię Agencji, o której mowa w 

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

 

Art. 47i. 

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

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

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

rachunku lub faktury świadczeniodawca przekazuje [dyrektorowi właściwego oddziału 

wojewódzkiego Funduszu] <Prezesowi Funduszu> w terminie określonym w przepisach 

wydanych na podstawie art. 137 ust. 2. 

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

odniesieniu do którego została wydana decyzja o objęciu refundacją i ustaleniu urzędowej 

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

administracyjnej w sprawie wydania tej zgody nie może być wyższa niż wynikająca z 

zastosowania do obliczeń ceny hurtowej brutto tego leku wraz z instrumentem dzielenia 

ryzyka, jeżeli został zawarty. 

Art. 48d. 

1. Fundusz może przekazać środki na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej 

realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie udzielania świadczeń 

zdrowotnych określonych w wykazach świadczeń gwarantowanych określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 31d, w kwocie nieprzekraczającej: 

1)   80% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu 

terytorialnego o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 5 tys.; 
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2)   40% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu 

terytorialnego innej niż wymieniona w pkt 1. 

2. W celu uzyskania dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, organ wykonawczy jednostki 

samorządu terytorialnego składa wniosek do [dyrektora oddziału wojewódzkiego 

Funduszu] <Prezesa Funduszu>. Do wniosku dołącza się pozytywną opinię Agencji 

wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 7 pkt 2, oraz pozytywną opinię 

wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej 

polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c, oraz zgodności z celami operacyjnymi 

Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1492 oraz z 2019 r. poz. 

447). 

3. [Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu] <Prezes Funduszu>  dokonuje oceny 

wniosku oraz załączonych dokumentów oraz podejmuje decyzję o dofinansowaniu 

programu, którego wniosek dotyczy, uwzględniając wpływ planowanych działań na 

poprawę stanu zdrowia populacji objętej programem oraz możliwości finansowe 

[oddziału wojewódzkiego Funduszu] <Funduszu>. 

4. Przekazanie środków w ramach dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, odbywa się na 

podstawie umowy zawartej przez [dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu] 

<Prezesa Funduszu>   z organem wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego. 

Jednostka samorządu terytorialnego zwraca [oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu] 

<Funduszowi> środki niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem. 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, określi, w 

drodze rozporządzenia, tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, o 

których mowa w ust. 2, oraz tryb rozliczania przekazanych środków i zwrotu, o którym 

mowa w ust. 4, uwzględniając konieczność równego traktowania jednostek samorządu 

terytorialnego składających wnioski oraz efektywne rozliczanie tych środków. 

 

Art. 49. 

1. Dokumentem potwierdzającym prawo ubezpieczonego do świadczeń opieki zdrowotnej 

oraz umożliwiającym potwierdzanie wykonania świadczeń opieki zdrowotnej jest karta 

ubezpieczenia zdrowotnego. 

2. Karta ubezpieczenia zdrowotnego jest kartą typu elektronicznego. 

3. Karta ubezpieczenia zdrowotnego zawiera w szczególności następujące dane: 
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1)   imię (imiona) i nazwisko; 

2)   datę urodzenia; 

3)   numer PESEL, a w przypadku nieposiadania numeru PESEL - numer paszportu lub 

innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

4)   numer identyfikacyjny instytucji ubezpieczenia zdrowotnego; 

5)   dwuznakowy kod ISO 3166-1 dla Rzeczypospolitej Polskiej; 

6)   datę ważności karty; 

7)   numer identyfikacyjny karty. 

4. Funkcję karty ubezpieczenia zdrowotnego może pełnić również inny dokument typu 

elektronicznego, o ile zawiera dane wskazane w ust. 3 pkt 1-3 oraz spełnia funkcje, o 

których mowa w ust. 1. 

5. Karta ubezpieczenia zdrowotnego może pełnić funkcję Europejskiej Karty Ubezpieczenia 

Zdrowotnego. 

6. Karta ubezpieczenia zdrowotnego jest wydawana bezpłatnie. W przypadku utraty karty 

ubezpieczenia zdrowotnego za wydanie nowej karty pobiera się opłatę w wysokości 1,5% 

minimalnego wynagrodzenia. 

7. [Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu] <Prezes Funduszu> może, w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, zwolnić ubezpieczonego z obowiązku ponoszenia opłaty, o 

której mowa w ust. 6. Przepisy art. 109 i 110 stosuje się odpowiednio. 

8. (uchylony). 

9. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wzór karty ubezpieczenia zdrowotnego oraz sposób jej wykonania, uwzględniając 

przepisy Unii Europejskiej w sprawie wzoru Europejskiej Karty Ubezpieczenia 

Zdrowotnego, 

2)   wzór wniosku o wydanie karty ubezpieczenia zdrowotnego, 

3)   szczegółowy zakres danych zawartych na karcie ubezpieczenia zdrowotnego oraz ich 

format, 

4)   tryb wydawania i anulowania karty ubezpieczenia zdrowotnego 

- uwzględniając konieczność identyfikacji ubezpieczonych, potwierdzania prawa 

ubezpieczonych do świadczeń opieki zdrowotnej i elektronicznego potwierdzania 

wykonanych świadczeń, konieczność zapewnienia przejrzystości danych zawartych na 

karcie ubezpieczenia zdrowotnego oraz sprawność postępowania w sprawie 

wydawania i anulowania karty ubezpieczenia zdrowotnego. 
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10. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 9, może także określać dokumenty mogące pełnić 

funkcję karty ubezpieczenia zdrowotnego, uwzględniając możliwość potwierdzenia przez 

te dokumenty prawa do świadczeń opieki zdrowotnej oraz funkcję potwierdzenia 

udzielenia tych świadczeń. 

Art. 50. 

1. Świadczeniobiorca ubiegający się o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej jest 

obowiązany przedstawić: 

1)   kartę ubezpieczenia zdrowotnego - w przypadku ubezpieczonego oraz osób, do 

których stosuje się art. 67 ust. 4-7; 

2)   dokument, o którym mowa w art. 54 ust. 1 - w przypadku świadczeniobiorcy innego 

niż ubezpieczony. 

2. Przedstawienie przez świadczeniobiorcę dokumentów, o których mowa w ust. 1, nie jest 

wymagane, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki: 

1)   
(68)

 świadczeniobiorca potwierdzi swoją tożsamość przez okazanie dowodu 

osobistego, paszportu, prawa jazdy, legitymacji szkolnej albo przy użyciu dokumentu 

elektronicznego, o którym mowa w art. 19e ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 

r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 

2019 r. poz. 700, 730 i 848), przez okazanie tego dokumentu na ekranie urządzenia 

mobilnego osobie stwierdzającej tożsamość; legitymacja szkolna może być okazana 

jedynie przez osobę, która nie ukończyła 18. roku życia; 

2)   świadczeniodawca lub niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona w rozumieniu 

art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji uzyska potwierdzenie prawa do świadczeń opieki 

zdrowotnej osoby ubiegającej się o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej w 

sposób określony w ust. 3. 

<2a. Świadczeniodawca udzielający świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem 

systemów teleinformatycznych lub systemów łączności może potwierdzać tożsamość 

świadczeniobiorcy, na podstawie danych przekazanych przez tego świadczeniobiorcę 

za pośrednictwem tych systemów. W razie niepotwierdzenia prawa 

świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej w sposób określony w ust. 1 lub 

3, świadczeniobiorca może złożyć oświadczenie o przysługującym mu prawie do 

świadczeń opieki zdrowotnej także za pośrednictwem systemów, o których mowa w 

zdaniu pierwszym. Przepisy ust. 7, 8 i 9 stosuje się odpowiednio. 
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2b. Potwierdzenie tożsamości świadczeniobiorcy oraz złożenie przez niego oświadczenia 

o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej może nastąpić przy 

wykorzystaniu elektronicznego konta pacjenta utworzonego w wyniku potwierdzenia 

jego tożsamości osobiście lub w sposób określony w art. 20a ust. 1 pkt 1 ustawy z 

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. Przepisy ust. 7, 8 i 9 stosuje się odpowiednio.> 

3. 
(69)

 Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej może zostać potwierdzone na podstawie 

dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 

r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 

sporządzonego, na podstawie numeru PESEL, przez Fundusz dla świadczeniodawcy lub 

niebędącej świadczeniodawcą osoby uprawnionej w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o 

refundacji i przesłanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 123 i 730) z zapewnieniem integralności i poufności zawartych w nim 

danych oraz uwierzytelnieniem stron uprawnionych do przetwarzania tych danych. 

4. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, określi, w 

drodze rozporządzenia, warunki, jakie muszą spełniać świadczeniodawca lub niebędąca 

świadczeniodawcą osoba uprawniona w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, 

występujący do Funduszu o dokument elektroniczny, o którym mowa w ust. 3, mając na 

uwadze konieczność zapewnienia integralności oraz poufności przetwarzanych danych. 

5. Dokument elektroniczny, o którym mowa w ust. 3, zawiera imię i nazwisko oraz numer 

PESEL świadczeniobiorcy, a także informację, według stanu na dzień sporządzenia 

dokumentu, o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. 

6. W przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w sposób określony 

w ust. 1 lub 3 świadczeniobiorca po okazaniu dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, 

może przedstawić inny dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, 

a jeżeli takiego dokumentu nie posiada, złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym 

mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. 

7. Świadczeniobiorca składający oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Posiadam prawo do korzystania ze 

świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.". 

7a. W sytuacji udzielania świadczeniobiorcy stacjonarnych albo całodobowych świadczeń 

opieki zdrowotnej, oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, obejmuje okres od dnia 
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rozpoczęcia udzielania świadczenia do dnia zakończenia udzielania świadczenia, nie 

dłuższy jednak niż do końca miesiąca następującego po miesiącu rozpoczęcia udzielania 

świadczenia. W przypadku, gdy świadczenie opieki zdrowotnej trwa dłużej - 

świadczeniobiorca składa kolejne oświadczenie, które obejmuje okres nie dłuższy niż 

jeden miesiąc. 

8. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, zawiera imię i nazwisko, adres zamieszkania, 

wskazanie podstawy prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, numer PESEL oraz 

wskazanie dokumentu, na podstawie którego świadczeniodawca potwierdził tożsamość 

świadczeniobiorcy, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL - dane, o 

których mowa w art. 188 ust. 4 pkt 9. Świadczeniodawca albo niebędąca 

świadczeniodawcą osoba uprawniona w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji 

potwierdza podpisem na oświadczeniu dane identyfikujące dokument, na podstawie 

którego potwierdzono tożsamość. 

9. W przypadku świadczeniobiorców małoletnich oraz innych osób nieposiadających pełnej 

zdolności do czynności prawnych oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, składa 

przedstawiciel ustawowy albo opiekun prawny lub faktyczny w rozumieniu ustawy z dnia 

6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przepisy ust. 7 i 8 

stosuje się odpowiednio. 

10. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzory 

oświadczeń, o których mowa w ust. 6 i 9, mając na względzie zapewnienie czytelności 

oświadczeń. 

11. W stanach nagłych lub w przypadku, gdy ze względu na stan zdrowia nie jest możliwe 

złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 6, świadczenie opieki zdrowotnej zostaje 

udzielone pomimo braku potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w sposób 

wskazany w ust. 1, 3 lub 6. W takim przypadku osoba, której udzielono świadczenia 

opieki zdrowotnej, jest obowiązana do przedstawienia dokumentu potwierdzającego 

prawo do świadczeń opieki zdrowotnej albo złożenia oświadczenia, o którym mowa w 

ust. 6, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, a 

jeżeli świadczenie to jest udzielane w oddziale szpitalnym, w terminie 7 dni od dnia 

zakończenia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej - pod rygorem obciążenia tej 

osoby kosztami udzielonych jej świadczeń. 

12. Późniejsze niż przewidziane terminami określonymi w ust. 11, jednak w okresie nie 

dłuższym niż 1 rok, licząc od dnia upływu tych terminów, przedstawienie dokumentu 
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potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej albo złożenie oświadczenia, o 

którym mowa w ust. 6, nie może stanowić podstawy odmowy przez świadczeniodawcę 

zwolnienia świadczeniobiorcy z obowiązku poniesienia kosztów udzielonego świadczenia 

opieki zdrowotnej albo zwrotu tych kosztów. 

13. Roszczenia przysługujące na podstawie ust. 11 ulegają przedawnieniu z upływem 5 lat od 

dnia upływu terminów określonych w ust. 11. 

14. W przypadku dzieci do ukończenia 3. miesiąca życia, które nie posiadają numeru PESEL, 

potwierdzenie, o którym mowa w ust. 3, następuje na podstawie numeru PESEL osoby 

obowiązanej do zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego. 

[15. Fundusz nie może odmówić świadczeniodawcy sfinansowania świadczenia opieki 

zdrowotnej z powodu braku prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osoby, która uzyskała 

to świadczenie, albo żądać od niebędącej świadczeniodawcą osoby uprawnionej w 

rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji zwrotu kosztów świadczenia opieki 

zdrowotnej poniesionych przez Fundusz pomimo braku prawa do świadczeń opieki 

zdrowotnej osoby, która uzyskała to świadczenie na podstawie recepty wystawionej przez 

osobę uprawnioną, jeżeli: 

1)   w dniu udzielenia tego świadczenia potwierdził, w sposób określony w ust. 3, prawo 

świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej albo świadczeniobiorca ten w tym 

dniu przedstawił dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub 

złożył oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, 

2)   świadczeniobiorca w terminie przedstawił dokument potwierdzający prawo do 

świadczeń opieki zdrowotnej lub złożył oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, w 

przypadkach określonych w ust. 11 

- o ile świadczenie to zostało zrealizowane zgodnie z warunkami umowy o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej zawartej ze świadczeniodawcą albo niebędącą 

świadczeniodawcą osobą uprawnioną w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji.] 

<15. Fundusz nie może odmówić świadczeniodawcy sfinansowania świadczenia opieki 

zdrowotnej z powodu braku prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osoby, która 

uzyskała to świadczenie, albo żądać od niebędącej świadczeniodawcą osoby 

uprawnionej w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji zwrotu kosztów 

świadczenia opieki zdrowotnej poniesionych przez Fundusz pomimo braku prawa do 

świadczeń opieki zdrowotnej osoby, która uzyskała to świadczenie na podstawie 

recepty wystawionej przez osobę uprawnioną, jeżeli: 
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1) w dniu udzielenia tego świadczenia potwierdził, w sposób określony w ust. 3, 

prawo świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej albo świadczeniobiorca 

ten w tym dniu przedstawił dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej lub złożył oświadczenie, o którym mowa w ust. 2a albo 6, 

2) świadczeniobiorca w terminie przedstawił dokument potwierdzający prawo do 

świadczeń opieki zdrowotnej lub złożył oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, w 

przypadkach określonych w ust. 11 

– jeżeli świadczenie to zostało zrealizowane zgodnie z warunkami umowy o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej ze świadczeniodawcą albo 

zgodnie z zasadami wystawiania recept refundowanych, w przypadku gdy 

świadczenie zostało zrealizowane na podstawie takiej recepty.> 

16. W przypadku gdy świadczenie opieki zdrowotnej zostało udzielone pomimo braku prawa 

do świadczeń opieki zdrowotnej w wyniku: 

1)   posługiwania się kartą ubezpieczenia zdrowotnego albo innym dokumentem 

potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przez osobę, która utraciła to 

prawo w okresie ważności karty albo innego dokumentu, albo 

1a)  potwierdzenia prawa do świadczeń w sposób określony w ust. 3 osób, o których 

mowa w art. 52 ust. 1, albo 

[2)   złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 6] 

<2) złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2a albo 6> 

- osoba, której udzielono świadczenia opieki zdrowotnej, jest obowiązana do uiszczenia 

kosztów tego świadczenia, z wyłączeniem osoby, której udzielono świadczenia, o 

którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 1. 

[17. Obowiązku, o którym mowa w ust. 16, nie stosuje się do osoby, która w chwili 

przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej albo złożenia pisemnego oświadczenia o przysługującym jej prawie do 

świadczeń opieki zdrowotnej działała w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu, że 

posiada prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 

18. Koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w przypadkach określonych w ust. 16, 

które Fundusz poniósł zgodnie z ust. 15, podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu 

wydaje decyzję administracyjną ustalającą obowiązek poniesienia kosztów i ich wysokość 
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oraz termin płatności. Do postępowania w sprawach o ustalenie poniesienia kosztów 

stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.] 

<17. Obowiązku, o którym mowa w ust. 16, nie stosuje się do osoby, która w chwili 

przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej albo złożenia oświadczenia o przysługującym jej prawie do świadczeń 

opieki zdrowotnej działała w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu, że posiada 

prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 

18. Koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w przypadkach określonych w ust. 

16, które Fundusz poniósł zgodnie z ust. 15, podlegają ściągnięciu w trybie przepisów 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Prezes Funduszu wydaje decyzję 

administracyjną ustalającą obowiązek poniesienia kosztów i ich wysokość oraz 

termin płatności. Do postępowania w sprawach o ustalenie poniesienia kosztów 

stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Od decyzji Prezesa 

Funduszu przysługuje skarga do sądu administracyjnego.> 

18a. Przepisów ust. 16 i 18 nie stosuje się w przypadku dopełnienia obowiązku, o którym 

mowa w art. 67 ust. 1 i 3, w terminie 30 dni od dnia udzielenia świadczenia albo 30 dni od 

dnia poinformowania przez Fundusz o wszczęciu postępowania, o którym mowa w ust. 

18, jeżeli przyczyną braku prawa do świadczeń opieki zdrowotnej było niezgłoszenie do 

ubezpieczenia zdrowotnego mimo podlegania takiemu zgłoszeniu. 

18b. W przypadku dopełnienia obowiązku określonego w art. 67 ust. 1 i 3 w terminie, o 

którym mowa w ust. 18a, poniesione koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w 

okresie, którego dotyczy ten obowiązek, nie podlegają zwrotowi. 

19. Od kwoty należności, o których mowa w ust. 18, nalicza się odsetki ustawowe za 

opóźnienie, poczynając od dnia, w którym upłynął termin płatności tych należności. 

20. Nie wydaje się decyzji, o której mowa w ust. 18, jeżeli od dnia, w którym zakończono 

udzielanie świadczenia opieki zdrowotnej, o którym mowa w ust. 15, upłynęło 5 lat. 

21. Należności, o których mowa w ust. 18, ulegają przedawnieniu z upływem 5 lat, licząc od 

dnia, w którym decyzja ustalająca te należności stała się ostateczna. 

22. [Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu] <Prezes Funduszu> może umorzyć w 

całości albo w części spłatę należności ustalonej w decyzji, o której mowa w ust. 18, lub 

odroczyć spłatę tej należności, lub rozłożyć ją na raty, stosując odpowiednio zasady 

określone w art. 56-58 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 
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<23. Prezes Funduszu nie wszczyna postępowania, jeżeli wysokość kosztów świadczeń 

opieki zdrowotnej udzielonych w przypadkach określonych w ust. 16, które Fundusz 

poniósł zgodnie z ust. 15, w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, na rzecz tej 

samej osoby nie przekracza kwoty 500 zł.> 

 

Art. 51. 

[1. 
(70)

 W celu potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących 

świadczeniobiorcy, zgodnie z przepisami o koordynacji, na terytorium innego niż 

Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE lub EFTA, oddział wojewódzki 

Funduszu właściwy ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej wydaje, na zasadach i w zakresie określonych w przepisach o 

koordynacji, Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub zaświadczenie o prawie 

do tych świadczeń.] 

<1. W celu potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących 

świadczeniobiorcy, zgodnie z przepisami o koordynacji, na terytorium innego niż 

Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE lub EFTA, Fundusz wydaje, na 

zasadach i w zakresie określonych w przepisach o koordynacji, Europejską Kartę 

Ubezpieczenia Zdrowotnego lub zaświadczenie o prawie do tych świadczeń.> 

[2. 
(71)

 Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego i zaświadczenie, o którym mowa w ust. 

1, dla osób ubezpieczonych i członków ich rodzin posiadających miejsce zamieszkania na 

terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE lub EFTA 

wydaje oddział wojewódzki Funduszu wskazany w zgłoszeniu do ubezpieczenia 

zdrowotnego, a w przypadku osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. a, 

nieposiadających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - oddział 

wojewódzki Funduszu wybrany przez świadczeniobiorcę.] 

3. Przepisy wydane na podstawie art. 49 ust. 9 pkt 4 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 52. 

1. Osobie uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o 

koordynacji, w celu korzystania z tych świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, [oddział wojewódzki Funduszu] <Fundusz> wydaje 

dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zwany dalej 

"poświadczeniem". 
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2. Poświadczenie zawiera następujące dane: 

1)   imiona i nazwisko; 

2)   datę urodzenia; 

3)   numer PESEL, a w przypadku gdy osobie, o której mowa w ust. 1, nie nadano tego 

numeru - serię i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na 

podstawie którego możliwe jest ustalenie danych osobowych; 

4)   adres miejsca zamieszkania; 

5)   nazwę instytucji zagranicznej, na koszt której będą udzielane świadczenia opieki 

zdrowotnej; 

6)   adres miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

7)   zakres świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu w rozumieniu 

przepisów o koordynacji; 

8)   okres przysługiwania świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

9)   numer poświadczenia. 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, określi, w 

drodze rozporządzenia, sposób wydawania poświadczenia oraz jego wzór, uwzględniając 

dane, o których mowa w ust. 2, oraz dokumenty, na podstawie których są wydawane 

poświadczenia, kierując się koniecznością zapewnienia dostępu do świadczeń opieki 

zdrowotnej i rzetelnego potwierdzania prawa do tych świadczeń. 

 

Art. 54. 

1. Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy, 

o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, jest decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy 

właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, potwierdzająca to 

prawo. 

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać numer PESEL świadczeniobiorcy. 

3. Decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje się po: 

1)   przedłożeniu przez świadczeniobiorcę, o którym mowa w ust. 1, dokumentów 

potwierdzających zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

dokumentów potwierdzających: 

a)  posiadanie obywatelstwa polskiego lub 

b)  posiadanie statusu uchodźcy, lub 
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c)  objęcie ochroną uzupełniającą, lub 

d)  posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, 

o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach; 

2)   przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego; 

3)   stwierdzeniu spełniania kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

4)   stwierdzeniu braku okoliczności, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej, w wyniku przeprowadzenia rodzinnego wywiadu 

środowiskowego, o którym mowa w pkt 2. 

4. Decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje się na wniosek świadczeniobiorcy, a w przypadku 

stanu nagłego - na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki 

zdrowotnej, złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia. 

5. Wójt (burmistrz, prezydent) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania 

świadczeniobiorcy może wszcząć postępowanie w celu wydania decyzji, o której mowa w 

ust. 1, również z urzędu lub na wniosek [właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu] 

<Funduszu>. 

6. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, wójt (burmistrz, prezydent) gminy 

właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy jest obowiązany 

dostarczyć w terminie 7 dni od dnia jej wydania, kopię tej decyzji [właściwemu 

oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu] <Funduszowi>  . 

7. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 1, 

przysługuje przez okres 90 dni od dnia określonego w decyzji, którym jest: 

1)   dzień złożenia wniosku, 

2)   w przypadku udzielania świadczeń w stanie nagłym - dzień udzielenia świadczenia 

- chyba że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. 

8. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, z urzędu przez wójta (burmistrza, 

prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, 

prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje od dnia określonego w decyzji przez 

okres 90 dni od tego dnia. 

9. Wójt (burmistrz, prezydent) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania 

świadczeniobiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 2, niezwłocznie stwierdza wygaśnięcie 

decyzji, o której mowa w ust. 1, w przypadku gdy w okresie, o którym mowa w ust. 7 i 8: 
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1)   świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym lub 

2)   w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 10. 

10. Świadczeniobiorca, o którym mowa w art. 7 ust. 2, jest obowiązany niezwłocznie 

poinformować wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na swoje 

miejsce zamieszkania o: 

1)   każdej zmianie w sytuacji dochodowej lub majątkowej; 

2)   objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym. 

11. 
(72)

 Wójt (burmistrz, prezydent) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania 

świadczeniobiorcy może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej, a w 

przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych 

przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818) - dyrektora centrum usług 

społecznych, do załatwiania spraw i wydawania decyzji w jego imieniu dotyczących 

potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. 

12. Przepisów ust. 1-11 nie stosuje się do medycznych czynności ratunkowych udzielanych 

świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni przez jednostki systemu, o których mowa w 

art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym, w warunkach pozaszpitalnych. 

 

Art. 59b. 

1. W przypadku skierowania, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 59aa 

ust. 2, świadczeniobiorca otrzymuje informację o wystawionym skierowaniu zawierającą 

następujące dane: 

1)   numer składający się z czterdziestu czterech cyfr generowany w momencie zapisu 

skierowania przez system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 

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

do skierowania, zwany dalej "kluczem dostępu do skierowania"; 

2)   numer składający się z czterech cyfr generowany w momencie zapisu skierowania 

przez system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 

2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, umożliwiający dostęp do 

skierowania w połączeniu z identyfikatorem usługobiorcy, o którym mowa w art. 17c 

ust. 2 tej ustawy, zwany dalej "kodem dostępu"; 

3)   identyfikator skierowania; 
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4)   datę wystawienia skierowania; 

5)   imię i nazwisko świadczeniobiorcy; 

6)   nazwę usługodawcy w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o 

systemie informacji w ochronie zdrowia oraz identyfikator usługodawcy, o którym 

mowa w art. 17c ust. 3 tej ustawy; 

7)   imię i nazwisko osoby wystawiającej skierowanie; 

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

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

9)   numer telefonu do świadczeniodawcy wystawiającego skierowanie; 

10)  typ skierowania; 

11)  informację "przypadek pilny", jeżeli dotyczy; 

12)  oznaczenie rodzaju podmiotu, do którego kieruje się świadczeniobiorcę, jeżeli 

dotyczy; 

13)  wskazane przez osobę wystawiającą skierowanie miejsce jego realizacji, jeżeli 

dotyczy. 

2. Informację, o której mowa w ust. 1, świadczeniobiorca otrzymuje: 

1)   na wskazany w systemie informacji w ochronie zdrowia, o którym mowa w ustawie z 

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

elektronicznej, jeżeli dotyczy; 

[2)   na wskazany w systemie informacji w ochronie zdrowia, o którym mowa w ustawie z 

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

postaci wiadomości tekstowej, zawierającej co najmniej kod dostępu oraz informację 

o konieczności podania numeru PESEL, jeżeli dotyczy; 

3)   w postaci wydruku - w przypadku braku wskazania w systemie informacji w ochronie 

zdrowia, o którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w 

ochronie zdrowia, danych, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz na żądanie 

świadczeniobiorcy, albo w innej uzgodnionej postaci zawierającej co najmniej klucz 

dostępu do skierowania lub kod dostępu - w przypadku udzielania świadczenia opieki 

zdrowotnej w miejscu wezwania lub badania za pośrednictwem systemów 

teleinformatycznych lub systemów łączności i braku możliwości przekazania 

informacji w postaci wydruku.] 

<2) na wskazany w systemie informacji w ochronie zdrowia numer telefonu, w 

postaci wiadomości zawierającej co najmniej kod dostępu oraz informację o 
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konieczności podania numeru PESEL – na żądanie świadczeniobiorcy wyrażone 

w Internetowym Koncie Pacjenta, o którym mowa w art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 

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

3) w postaci wydruku – w przypadku braku wskazania w systemie informacji w 

ochronie zdrowia, o którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o 

systemie informacji w ochronie zdrowia, danych, o których mowa w pkt 1 i 2, 

oraz na żądanie świadczeniobiorcy, albo w innej uzgodnionej postaci 

zawierającej co najmniej klucz dostępu do skierowania lub kod dostępu.> 

2a. 
(76)

 Informacja o wystawionym skierowaniu może zawierać fotokody, w tym kody QR, 

oraz komunikaty nadawane przez system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 7 ust. 

1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. 

<2b. Do informacji, o której mowa w ust. 1, świadczeniobiorca ma również dostęp w 

Internetowym Koncie Pacjenta, o którym mowa w art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 28 

kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, lub otrzymuje tę 

informację w sposób określony w ust. 2 lub 2c. 

2c. Informacja, o której mowa w ust. 1, obejmująca co najmniej kod dostępu może być 

przekazana również do aplikacji mobilnych użytkowanych przez świadczeniobiorcę, 

na jego żądanie. 

2d. W przypadku wyrażenia przez świadczeniobiorcę żądania, o którym mowa w ust. 2c, 

przepisu ust. 2 pkt 2 nie stosuje się. 

2e. Wymiana danych między aplikacją mobilną a systemem, o którym mowa w art. 7 

ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, 

zapewnia bezpieczeństwo przesyłania danych. 

2f. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

warunki organizacyjne i techniczne, które powinny spełniać aplikacje mobilne 

służące do przesyłania danych, o których mowa w ust. 2c, oraz sposób wymiany 

informacji w postaci elektronicznej między Internetowym Kontem Pacjenta i 

aplikacjami mobilnymi, mając na uwadze konieczność zapewnienia szybkiego i 

bezpiecznego dostępu użytkowników aplikacji mobilnych do informacji o 

wystawionym skierowaniu oraz bezpieczeństwa danych przetwarzanych w 

aplikacjach mobilnych użytkowanych przez pacjenta. 

2g. Do informacji, o której mowa w ust.1, prezentowanej świadczeniobiorcy w sposób, o 

którym mowa w ust. 2 pkt 1 lub ust. 2c, podmioty inne niż system, o którym mowa w 
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art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 

zdrowia, nie mogą dołączać danych innych niż wskazane w ust. 1. Podmioty te mogą 

przetwarzać dane udostępnione przez system, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy 

z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia wyłącznie w celu 

prezentacji ich świadczeniobiorcy.> 

3. Informację, o której mowa w ust. 2 pkt 3, wydaje osoba wystawiająca skierowanie. 

4. Informacja o wystawionym skierowaniu nie może zawierać żadnych innych niż określone 

w ust. 1 i 2a treści, w szczególności o charakterze reklamy. 

5. Informacja o wystawionym skierowaniu nie zastępuje skierowania. 

 

Art. 61s. 

1. Ustalenia kontroli zamieszcza się w wystąpieniu pokontrolnym. 

2. Wystąpienie pokontrolne zawiera w szczególności: 

1)   zwięzły opis ustalonego stanu faktycznego, w tym nieprawidłowości i ich zakres, a 

także ocenę; 

2)   zalecenia pokontrolne, jeżeli zostały sformułowane; 

[3)   sankcje zgodnie z postanowieniami wynikającymi z umowy, jeżeli są stosowane;] 

<3) sankcje zgodnie z postanowieniami wynikającymi z umowy lub zgodnie z 

przepisami ustawy o refundacji, jeżeli są stosowane;> 

4)   informacje o wystąpieniu o nałożenie innych przewidzianych prawem sankcji; 

5)   pouczenie o prawie zgłoszenia zastrzeżeń. 

3. Wystąpienie pokontrolne podpisuje kontroler przeprowadzający kontrolę. 

4. Wystąpienie pokontrolne doręcza się kierownikowi podmiotu kontrolowanego. 

 

Art. 61v. 

1. Prezes Funduszu jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli bez uprzedniego 

zawiadomienia, w przypadku gdy jest to: 

1)   uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia; 

2)   niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, lub 

zabezpieczenia dowodów ich popełnienia; 

[3)   niezbędne dla przeciwdziałania ograniczeniom dostępności świadczeń opieki 

zdrowotnej, w tym w zakresie realizacji obowiązków, o których mowa w art. 20 i art. 

21.] 
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<3) niezbędne dla przeciwdziałania ograniczeniom dostępności świadczeń opieki 

zdrowotnej, w tym w zakresie realizacji obowiązków, o których mowa w art. 20.> 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, kontrolerzy wszczynają kontrolę na podstawie 

legitymacji służbowej. W takim przypadku okazanie upoważnienia do przeprowadzenia 

kontroli i doręczenie zawiadomienia o kontroli następuje w terminie do 3 dni roboczych 

od dnia wszczęcia kontroli lub w miarę możliwości w momencie wszczęcia kontroli. 

 

Art. 61y. 

1. W Funduszu tworzy się korpus kontrolerski. 

2. W skład korpusu kontrolerskiego wchodzą pracownicy Funduszu będący kontrolerami. 

3. Kontrolerem może być pracownik Funduszu, który: 

1)   posiada obywatelstwo polskie; 

2)   ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; 

3)   nie był karany za popełnione z winy umyślnej przestępstwo lub przestępstwo 

skarbowe; 

4)   ma wyższe wykształcenie; 

5)   złożył egzamin kwalifikacyjny na stanowisko kontrolera z wynikiem pozytywnym; 

6)   nie pełnił służby zawodowej ani nie pracował w organach bezpieczeństwa państwa 

wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji 

o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych 

dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, 399, 447 i 534), ani nie był ich 

współpracownikiem. 

<3a. Potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w ust. 3 pkt 1–3, może 

nastąpić na podstawie oświadczenia. 

3b. Potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w ust. 3 pkt 6, następuje na 

podstawie oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia 

lustracyjnego składanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 października 

2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z 

lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów.> 

4. Kontrolera powołuje i odwołuje Prezes Funduszu. Z dniem powołania dotychczasowa 

umowa o pracę przekształca się w stosunek pracy na podstawie powołania, o którym 

mowa w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 

5. Egzamin kwalifikacyjny na stanowisko kontrolera obejmuje: 
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1)   wiedzę i umiejętności w zakresie kontroli; 

2)   znajomość aktów prawnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia oraz 

dotyczących funkcjonowania organów administracji publicznej [;] <.> 

[3)   predyspozycje psychofizyczne, których posiadanie jest niezbędne do wykonywania 

zadań na stanowisku kontrolera.] 

6. Do egzaminu, o którym mowa w ust. 5, może przystąpić osoba, która jest zatrudniona w 

centrali Funduszu. 

7. Egzamin, o którym mowa w ust. 5, jest przeprowadzany raz na kwartał. Przystąpić do 

egzaminu można raz w roku kalendarzowym. 

8. Komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w ust. 5, powołuje 

i odwołuje Prezes Funduszu. 

9. Prezes Funduszu określi sposób przygotowania i przeprowadzania egzaminu, o którym 

mowa w ust. 5. 

10. Prezes Funduszu odwołuje ze stanowiska kontrolera osobę, która: 

1)   złożyła rezygnację ze stanowiska; 

2)   przestała spełniać warunki określone w ust. 3 pkt 1-4 i 6; 

3)   jest nieobecna w pracy powyżej 3 miesięcy z powodu tymczasowego aresztowania; 

4)   naruszyła w stopniu ciężkim podstawowe obowiązki pracownicze; 

5)   realizowała kontrole w sposób nierzetelny, niezgodny z przepisami lub 

uniemożliwiający osiągnięcie celu kontroli, w szczególności kwestionując w sposób 

powtarzalny wyłącznie naruszenia niemające znaczącego charakteru lub pomijając 

naruszenia istotne; 

6)   nie złożyła lub złożyła niezgodne z prawdą oświadczenie, o którym mowa w art. 112 

ust. 3. 

[11. Obsługę korpusu kontrolerskiego zapewniają centrala oraz oddziały wojewódzkie 

Funduszu.] 

<11. Obsługę pracowników komórki organizacyjnej Funduszu, która prowadzi kontrole, 

w tym pracowników wchodzących w skład korpusu kontrolerskiego, zapewniają 

centrala oraz oddziały wojewódzkie Funduszu.> 

 

Art. 66. 

1. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają: 
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1)   osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub 

ubezpieczeniem społecznym rolników, które są: 

a)  pracownikami w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, 

b)  rolnikami lub ich domownikami w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu 

społecznym rolników, 

ba)   pomocnikami rolnika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym 

rolników, 

c)   osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi 

współpracującymi, z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie 

działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - 

Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212) lub przepisów 

o ubezpieczeniach społecznych lub ubezpieczeniu społecznym rolników, 

d)  osobami wykonującymi pracę nakładczą, 

e)  osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy 

zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy 

Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia lub osobami z nimi współpracującymi, 

f)  osobami duchownymi, 

g)  członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych lub 

członkami ich rodzin, 

h)  osobami pobierającymi świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz 

osobami pobierającymi zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania 

zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osobami pobierającymi 

wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego 

albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z 

odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy, 

i)  osobami pobierającymi świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu 

zatrudnienia; 

1a)   osoby, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców, oraz osoby z nimi współpracujące, z wyłączeniem osób, które 

zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców; 

2)    żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, 

ćwiczenia wojskowe oraz pełniący terytorialną służbę wojskową, służbę kandydacką, 
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służbę przygotowawczą lub służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w 

czasie wojny - o ile nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu; 

3)   osoby odbywające służbę zastępczą; 

4)    osoby podlegające kwalifikacji wojskowej pełniące służbę w Policji, Straży 

Granicznej i Służbie Ochrony Państwa; 

5)   żołnierze zawodowi oraz żołnierze odbywający nadterminową zasadniczą służbę 

wojskową i służbę okresową; 

6)   policjanci; 

7)   funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

8)   funkcjonariusze Agencji Wywiadu; 

8a)  funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego; 

8b)  funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego; 

8c)  funkcjonariusze Służby Wywiadu Wojskowego; 

9)    funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa; 

10)  funkcjonariusze Straży Granicznej; 

10a)   funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej; 

11)   funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej; 

12)  funkcjonariusze Służby Więziennej; 

13)  funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej; 

14)  posłowie pobierający uposażenia poselskie oraz senatorowie pobierający uposażenie 

senatorskie; 

15)  sędziowie i prokuratorzy; 

15a)  ławnicy sądowi niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego 

tytułu; 

16)  osoby pobierające emeryturę lub rentę, osoby w stanie spoczynku pobierające 

uposażenie lub uposażenie rodzinne oraz osoby pobierające uposażenie po zwolnieniu 

ze służby lub świadczenie pieniężne o takim samym charakterze; 

16a)   osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające; 

17)  uczniowie oraz słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli w rozumieniu przepisów 

o systemie oświaty niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego 

tytułu; 
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18)  dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, 

wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej niepodlegające 

obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

19)  dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego nieprzebywające w 

placówkach, o których mowa w pkt 18, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia 

zdrowotnego z innego tytułu, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 8 pkt 3; 

20)   studenci i doktoranci niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z 

innego tytułu, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1; 

21)  alumni wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulanci, nowicjusze i 

junioryści zakonów męskich i żeńskich i ich odpowiedników, z wyłączeniem osób, o 

których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2; 

22)   słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego; 

23)  osoby pobierające stypendium sportowe po ukończeniu 15. roku życia niepodlegające 

obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

24)  bezrobotni niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

24a)  osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub 

przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez podmiot 

inny niż powiatowy urząd pracy, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia 

zdrowotnego z innego tytułu; 

25)  osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne oraz 

osoby niepobierające zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego z 

przyczyn określonych w art. 27 ust. 1 pkt 3-6 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. 

o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. poz. 514, z późn. 

zm.)
(77)

 niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

26)  osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

27)  osoby, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą, objęte indywidualnym programem integracji na podstawie przepisów o 

pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z 

innego tytułu; 

28)  osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z 

tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych 
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na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie 

przepisów o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia 

zdrowotnego z innego tytułu; 

28a)  osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, przyznane na podstawie przepisów o 

świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z 

innego tytułu; 

28b)  osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, przyznany na podstawie przepisów o 

ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, niepodlegające obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

29)  osoby bezdomne wychodzące z bezdomności niepodlegające obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

30)  osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące 

kontrakt socjalny w wyniku zastosowania procedury, o której mowa w art. 50 ust. 2 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.), niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia 

zdrowotnego z innego tytułu; 

31)  kombatanci i osoby represjonowane niepodlegający ubezpieczeniom społecznym w 

Rzeczypospolitej Polskiej lub niepobierający emerytury lub renty; 

31a)  cywilne niewidome ofiary działań wojennych, niepodlegające obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

32)  osoby korzystające z urlopu wychowawczego niepodlegające obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

32a)  osoby, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia 

zdrowotnego z innego tytułu; 

33)  osoby uprawnione do świadczeń alimentacyjnych na podstawie ugody sądowej lub 

prawomocnego orzeczenia sądu niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia 

zdrowotnego z innego tytułu; 

34)  rolnicy i ich domownicy, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z 

mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie pkt 1-33 i 35-

37; 
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35)  członkowie rad nadzorczych posiadający miejsce zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

36)  aplikanci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; 

37)  osoby pobierające nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. 

[2. Status członka rodziny osoby ubezpieczonej oraz status członka rodziny będącego osobą 

uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji 

zwalnia z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego z tytułów, o których mowa w ust. 1 pkt 

17-20, 26-28b, 30 i 33.] 

<2. Status członka rodziny osoby ubezpieczonej zwalnia z obowiązku ubezpieczenia 

zdrowotnego z tytułów, o których mowa w ust. 1 pkt 17–20,  

<2a. Status członka rodziny będącego osobą uprawnioną do świadczeń opieki 

zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji zwalnia z obowiązku 

ubezpieczenia zdrowotnego z tytułów, o których mowa w ust. 1 pkt 17–20, 26, 27, 30 i 

33.> 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do małżonków, wobec których orzeczono separację 

prawomocnym wyrokiem sądu. 

Art. 75. 

1. Osoby pobierające emeryturę lub rentę lub rodzicielskie świadczenie uzupełniające zgłasza 

do ubezpieczenia zdrowotnego jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych określona w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, właściwa do 

wydania decyzji w sprawach świadczeń, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 

właściwy organ emerytalny lub instytucja wypłacająca emeryturę lub rentę albo bank 

dokonujący wypłaty emerytury lub renty z zagranicy do 15. dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym powstał obowiązek ubezpieczenia lub zaistniały zmiany dotyczące 

tego obowiązku. 

[1a. W przypadku dokonywania wypłaty emerytury lub renty z innego państwa 

członkowskiego, bank kieruje do oddziału wojewódzkiego Funduszu, właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania osoby otrzymującej takie świadczenie, zapytanie 

dotyczące podlegania przez tę osobę ubezpieczeniu zdrowotnemu w Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

1b. W przypadku, o którym mowa w ust. 1a, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego 

następuje do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym bank otrzymał od 

oddziału wojewódzkiego Funduszu informację potwierdzającą podleganie danej osoby 
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ubezpieczeniu zdrowotnemu w Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu pobierania polskiej 

emerytury lub renty.] 

<1a. W przypadku dokonywania wypłaty emerytury lub renty z innego państwa 

członkowskiego bank kieruje do Funduszu zapytanie dotyczące podlegania przez tę 

osobę ubezpieczeniu zdrowotnemu w Rzeczypospolitej Polskiej. 

1b. W przypadku, o którym mowa w ust. 1a, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego 

następuje do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym bank otrzymał 

od Funduszu informację potwierdzającą podleganie danej osoby ubezpieczeniu 

zdrowotnemu w Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu pobierania polskiej emerytury lub 

renty.> 

2. Osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne zgłasza do 

ubezpieczenia zdrowotnego jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

określona w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych do 15. dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ubezpieczenia lub zaistniały 

zmiany dotyczące tego obowiązku. 

2a. Osoby pobierające nauczycielskie świadczenia kompensacyjne zgłasza do ubezpieczenia 

zdrowotnego jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określona w 

przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych do 15 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym powstał obowiązek ubezpieczenia lub zaistniały zmiany dotyczące 

tego obowiązku. 

3. Osoby pobierające uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne, a także osoby 

pobierające uposażenie po zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim 

samym charakterze zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego podmiot wypłacający to 

uposażenie lub świadczenie. 

3a. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 15a, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

sąd, w którym ławnik pełni swoją funkcję. 

4. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17, 18 i 20, zgłaszają do ubezpieczenia 

zdrowotnego odpowiednio szkoły, zakłady kształcenia nauczycieli, uczelnie, podmioty 

prowadzące szkoły doktorskie, placówki pełniące funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze 

lub opiekuńcze i domy pomocy społecznej. 

5. 
(80)

 Dzieci, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 19, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

ośrodek pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w 

centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 
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realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych - centrum usług 

społecznych, na wniosek opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka albo z własnej 

inicjatywy. 

6. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 21, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

odpowiednio wyższe seminarium duchowne albo teologiczne lub zakon albo jego 

odpowiednik. 

7. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 22, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha 

Kaczyńskiego. 

8. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 23, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

podmiot wypłacający stypendium. 

9. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

właściwy powiatowy urząd pracy. 

9a. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24a, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

podmiot kierujący (beneficjent) na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe 

dorosłych, którym jest: 

1)   jednostka samorządu terytorialnego i jej jednostka organizacyjna, z wyjątkiem 

wojewódzkiego i powiatowego urzędu pracy, 

2)   Ochotniczy Hufiec Pracy, 

3)   agencja zatrudnienia, 

4)   instytucja szkoleniowa, 

5)   instytucja dialogu społecznego, 

6)   instytucja partnerstwa lokalnego, 

7)   organizacja pozarządowa działająca na rzecz rozwoju zasobów ludzkich i 

przeciwdziałania bezrobociu, 

8)    podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

9)   organizacja pracodawców, 

10)  związek zawodowy, 

11)  wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego, 

12)  ośrodek poradnictwa zawodowego i psychologicznego 

- korzystający z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych 

na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o których mowa w 
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ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 478 i 1669), ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307 i 1669) albo ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o 

zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544 oraz z 2019 r. 

poz. 60 i 730). 

10. 
(81)

 Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 26, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

ośrodek pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w 

centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 

realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych - centrum usług 

społecznych. 

11. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28-28b, zgłasza do ubezpieczenia 

zdrowotnego wójt, burmistrz lub prezydent miasta. 

12. 
(82)

 Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 29 i 30, zgłasza do ubezpieczenia 

zdrowotnego ośrodek pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy 

społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 

2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych - centrum 

usług społecznych, realizujące indywidualny program zatrudnienia socjalnego lub 

indywidualny program wychodzenia z bezdomności lub ośrodek pomocy społecznej, a w 

przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych 

przez centrum usług społecznych - centrum usług społecznych, realizujące kontrakt 

socjalny w wyniku zastosowania procedury, o której mowa w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

13. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 27, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

powiatowe centrum pomocy rodzinie realizujące indywidualny program integracji. 

14. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

14a. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31a, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, określona w przepisach o 

systemie ubezpieczeń społecznych, w której zostało złożone oświadczenie, o którym 

mowa w art. 73 pkt 14a. 
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15. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego w 

imiennym raporcie miesięcznym kierowanym do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

pracodawca albo rolnicza spółdzielnia produkcyjna. 

15a. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32a, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, określona w przepisach o 

systemie ubezpieczeń społecznych. 

16. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 34, do ubezpieczenia zdrowotnego zgłaszają 

się same za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Osoby te są 

obowiązane niezwłocznie złożyć w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego. 

17. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

podmiot, w którym działa rada nadzorcza. 

18. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 36, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. 

 

Art. 84. 

1. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca osoba podlegająca ubezpieczeniu 

zdrowotnemu, z zastrzeżeniem art. 84a-86. 

2. W przypadku gdy wypłata przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na 

ubezpieczenie zdrowotne jest dokonywana przez komornika, składkę na ubezpieczenie 

zdrowotne opłaca ubezpieczony bezpośrednio na rachunek bankowy wskazany przez 

[właściwy oddział wojewódzki Funduszu] <Fundusz>. 

3. Przy opłacaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczony wymieniony w ust. 2 

podaje: 

1)   nazwisko i imię; 

2)   adres zamieszkania; 

3)   numer PESEL, a w przypadku jego nienadania - numer i serię innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość ubezpieczonego wymienionego w ust. 2 lub numer 

dokumentu potwierdzającego jego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na 

podstawie przepisów o koordynacji; 

4)   okres, którego dotyczy składka na ubezpieczenie zdrowotne. 
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Art. 95m. 

1. Świadczeniodawcę kwalifikuje się do systemu zabezpieczenia na okres 4 lat, w zakresie 

dotyczącym zakładu leczniczego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 

prowadzonego na terenie danego województwa. 

2. Kwalifikacja, o której mowa w ust. 1, obejmuje włączenie danego świadczeniodawcy do 

jednego z poziomów systemu zabezpieczenia oraz wskazanie profili systemu 

zabezpieczenia, zakresów lub rodzajów świadczeń, w ramach których będą udzielane 

świadczenia opieki zdrowotnej w systemie zabezpieczenia. 

3. Świadczeniodawcę kwalifikuje się do systemu zabezpieczenia, jeżeli spełnia łącznie 

następujące warunki: 

1)   w odniesieniu do poziomów, o których mowa w art. 95l ust. 2 pkt 1-5: 

a)  udziela świadczeń opieki zdrowotnej w ramach szpitalnego oddziału ratunkowego 

albo izby przyjęć, na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 

której okres trwania wynosi co najmniej 2 ostatnie lata kalendarzowe - w 

przypadku poziomów, o których mowa w art. 95l ust. 2 pkt 1-3 i 5, 

b)  udziela świadczeń opieki zdrowotnej w ramach profilu systemu zabezpieczenia 

anestezjologia i intensywna terapia lub anestezjologia i intensywna terapia dla 

dzieci (jeden z poziomów referencyjnych), na podstawie umowy o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej, której okres trwania wynosi co najmniej 2 ostatnie 

lata kalendarzowe - w przypadku poziomów, o których mowa w art. 95l ust. 2 pkt 

2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 9, 

c)  spełnia kryteria kwalifikacji do jednego z tych poziomów określone w ust. 6 albo 7 

lub 8 oraz szczegółowe kryteria kwalifikacji określone w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 12 pkt 1, 

d)  do dnia ogłoszenia wykazu, o którym mowa w art. 95n ust. 1, posiada umowę o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego 

spełniającą łącznie następujące warunki: 

–  okres trwania umowy, w zakresie profili systemu zabezpieczenia kwalifikujących 

danego świadczeniodawcę do danego poziomu systemu zabezpieczenia, wynosi co 

najmniej 2 ostatnie lata kalendarzowe, 

[–  umowa, w odniesieniu do wszystkich profili systemu zabezpieczenia 

kwalifikujących danego świadczeniodawcę do danego poziomu systemu 
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zabezpieczenia, dotyczy udzielania świadczeń w trybie hospitalizacji określonym w 

przepisach wydanych na podstawie art. 31d;] 

<– umowa, w odniesieniu do wszystkich profili systemu zabezpieczenia 

kwalifikujących danego świadczeniodawcę do danego poziomu systemu 

zabezpieczenia, dotyczy udzielania świadczeń w trybie hospitalizacji 

określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 31d, z wyłączeniem 

hospitalizacji planowej;> 

2)   w odniesieniu do poziomu, o którym mowa w art. 95l ust. 2 pkt 6: 

a)  jest: 

–  instytutem, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 

badawczych, albo 

–  podmiotem leczniczym utworzonym i prowadzonym przez uczelnię medyczną w 

rozumieniu przepisów o działalności leczniczej albo przez Skarb Państwa 

reprezentowany przez ministra, 

b)  spełnia kryteria kwalifikacji do tego poziomu określone w ust. 6, 

c)  do dnia ogłoszenia wykazu, o którym mowa w art. 95n ust. 1, posiada umowę o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego 

spełniającą łącznie następujące warunki: 

–  okres trwania umowy wynosi co najmniej 2 ostatnie lata kalendarzowe, 

[–  umowa dotyczy udzielania świadczeń w trybie hospitalizacji określonym w 

przepisach wydanych na podstawie art. 31d.] 

<–  umowa dotyczy udzielania świadczeń w trybie hospitalizacji określonym w 

przepisach wydanych na podstawie art. 31d, z wyłączeniem hospitalizacji 

planowej.> 

4. Do okresu trwania umowy, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a, b i d oraz pkt 2 lit. c, 

zalicza się okres obowiązywania umowy poprzedniego świadczeniodawcy, w którego 

prawa i obowiązki wstąpił świadczeniodawca określony w ust. 2 na podstawie ustawy lub 

czynności prawnej, w tym umowy przeniesienia praw i obowiązków wynikających z 

umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie, o którym mowa w art. 155 

ust. 5. 

5. Podstawowym kryterium kwalifikacji świadczeniodawcy do danego poziomu systemu 

zabezpieczenia, o którym mowa w art. 95l ust. 2, jest spełnianie warunku co do 

wymaganej liczby profili systemu zabezpieczenia określonego rodzaju wskazanych dla 
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danego poziomu. W przypadkach uzasadnionych koniecznością zapewnienia 

odpowiedniego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej warunek ten rozpatruje się 

łącznie z kryterium zapewniania kompleksowości udzielanych świadczeń opieki 

zdrowotnej w różnych zakresach świadczeń lub zakresie świadczeń, w tym także w 

ramach różnych profili systemu zabezpieczenia. 

6. Kwalifikacji świadczeniodawcy do danego poziomu systemu zabezpieczenia, o którym 

mowa w art. 95l ust. 2, dokonuje się w oparciu o następującą, minimalną liczbę profili 

systemu zabezpieczenia określonego rodzaju: 

1)   dla poziomu określonego w art. 95l ust. 2 pkt 1- dwa profile systemu zabezpieczenia 

spośród wskazanych w art. 95l ust. 4 pkt 1; 

2)   dla poziomu określonego w art. 95l ust. 2 pkt 2 - sześć profili systemu zabezpieczenia 

spośród wskazanych w art. 95l ust. 4 pkt 1 i 2, w tym trzy profile systemu 

zabezpieczenia spośród wskazanych w art. 95l ust. 4 pkt 2; 

3)   dla poziomu określonego w art. 95l ust. 2 pkt 3 - osiem profili systemu zabezpieczenia 

spośród wskazanych w art. 95l ust. 4 pkt 1-3, w tym trzy profile systemu 

zabezpieczenia spośród wskazanych w art. 95l ust. 4 pkt 3; 

4)   dla poziomu określonego w art. 95l ust. 2 pkt 4: 

a)  w zakresie dotyczącym szpitali onkologicznych - sześć profili systemu 

zabezpieczenia spośród wskazanych w art. 95l ust. 4 pkt 4 lit. a, 

b)  w zakresie dotyczącym szpitali pulmonologicznych - dwa profile systemu 

zabezpieczenia spośród wskazanych w art. 95l ust. 4 pkt 4 lit. b; 

5)   dla poziomu określonego w art. 95l ust. 2 pkt 5 - trzy profile systemu zabezpieczenia 

spośród profili systemu zabezpieczenia, o których mowa w art. 95l ust. 4 pkt 5; 

6)   dla poziomu określonego w art. 95l ust. 2 pkt 6 - jeden profil systemu zabezpieczenia 

spośród profili systemu zabezpieczenia, o których mowa w art. 95l ust. 4 pkt 6. 

7. W przypadkach uzasadnionych koniecznością zapewnienia odpowiedniego dostępu do 

świadczeń opieki zdrowotnej, jako kryterium kwalifikacji do danego poziomu systemu 

zabezpieczenia, o którym mowa w art. 95l ust. 2, może zostać ustalona mniejsza liczba 

profili systemu zabezpieczenia, w stosunku do liczby profili systemu zabezpieczenia 

wskazanej w ust. 6, nie mniejsza jednak niż: 

1)   dla poziomów określonych w art. 95l ust. 2 pkt 1-3 - jeden profil systemu 

zabezpieczenia charakteryzujący dany poziom; 

2)   dla poziomu określonego w art. 95l ust. 2 pkt 4: 
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a)  w zakresie dotyczącym szpitali onkologicznych - trzy profile systemu 

zabezpieczenia charakteryzujące ten poziom, 

b)  w zakresie dotyczącym szpitali pulmonologicznych - jeden profil systemu 

zabezpieczenia charakteryzujący ten poziom. 

8. Kwalifikacja świadczeniodawcy do systemu zabezpieczenia w oparciu o liczbę profili 

systemu zabezpieczenia wskazanych w ust. 7 następuje przy jednoczesnym spełnieniu 

przez świadczeniodawcę co najmniej jednego z warunków dodatkowych w zakresie: 

1)   wartości świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w danym profilu systemu 

zabezpieczenia; 

2)   zabezpieczenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w danym profilu systemu 

zabezpieczenia, na danym terenie; 

3)   struktury udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, w tym także w ramach profilu 

systemu zabezpieczenia; 

4)   zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w różnych 

zakresach świadczeń lub zakresie świadczeń, w tym także w ramach różnych profili 

systemu zabezpieczenia. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, możliwe jest odstąpienie od wymogu dotyczącego 

profilu systemu zabezpieczenia określonego w ust. 3 pkt 1 lit. b. 

10. W celu zagwarantowania ciągłości i kompleksowości udzielanych świadczeń opieki 

zdrowotnej, ustala się zakresy i rodzaje świadczeń, w ramach których świadczeniodawcy 

udzielają świadczeń gwarantowanych: 

1)   na każdym z poziomów systemu zabezpieczenia: 

a)  z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 31d, realizowanych w poradniach przyszpitalnych, z 

wyjątkiem dializy otrzewnowej lub hemodializy, z zastrzeżeniem, że w przypadku 

porad specjalistycznych, dotyczy to porad specjalistycznych odpowiadających 

profilom systemu zabezpieczenia wskazanym zgodnie z ust. 12 pkt 4, 

b)  z zakresu rehabilitacji leczniczej, określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 31d, realizowane w warunkach: ośrodka lub oddziału dziennego lub 

stacjonarnych, 

2)   w przypadku poziomu systemu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 95l ust. 2 pkt 3 

- w ramach wszystkich profili systemu zabezpieczenia, w zakresie leczenia 
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szpitalnego w trybie hospitalizacji, określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 31d 

- pod warunkiem posiadania do dnia ogłoszenia wykazu, o którym mowa w art. 95n ust. 1, 

umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej co do świadczeń gwarantowanych 

wskazanych w pkt 1 i 2, której okres trwania wynosi co najmniej 2 ostatnie lata 

kalendarzowe. 

11. W celu zagwarantowania ciągłości i kompleksowości udzielanych świadczeń opieki 

zdrowotnej, świadczeniodawcy, w ramach poszczególnych poziomów systemu 

zabezpieczenia, zapewniają świadczeniobiorcom również dostęp do świadczeń opieki 

zdrowotnej udzielanych: 

1)   w ramach dodatkowych profili systemu zabezpieczenia innych niż określone dla 

danego świadczeniodawcy na podstawie ust. 6 i 7 - dla profili systemu zabezpieczenia 

w zakresie leczenia szpitalnego w trybie hospitalizacji określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 31d lub 

2)   w ramach dodatkowych zakresów lub rodzajów świadczeń innych niż określone w ust. 

10. 

12. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowe kryteria kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych poziomów 

systemu zabezpieczenia, 

2)   dodatkowe profile systemu zabezpieczenia, zakresy i rodzaje świadczeń, w ramach 

których świadczeniodawcy zakwalifikowani do poszczególnych poziomów systemu 

zabezpieczenia mogą udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w ramach danego 

poziomu systemu zabezpieczenia, o których mowa w ust. 11, 

3)   dodatkowe kryteria, po spełnieniu których świadczeniodawcy mogą udzielać 

świadczeń opieki zdrowotnej w ramach dodatkowych profili systemu zabezpieczenia, 

zakresów i rodzajów świadczeń, w ramach danego poziomu systemu zabezpieczenia, o 

których mowa w ust. 11, 

4)   wskazanie porad specjalistycznych odpowiadających poszczególnym profilom 

systemu zabezpieczenia, o których mowa w ust. 10 pkt 1 lit. a 

- uwzględniając potrzebę zabezpieczenia odpowiedniego dostępu do świadczeń opieki 

zdrowotnej, a także zapewnienie ciągłości i kompleksowości udzielanych świadczeń 

opieki zdrowotnej. 
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Art. 95n. 

1. Działając na podstawie przepisów art. 95m oraz ust. 3, [dyrektor oddziału wojewódzkiego 

Funduszu]  <Prezes Funduszu> sporządza i ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej 

Funduszu wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów 

systemu zabezpieczenia, obejmujący wskazanie: 

1)   świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu 

zabezpieczenia na terenie danego województwa; 

2)   dla każdego ze świadczeniodawców, o których mowa w pkt 1, wszystkich profili 

systemu zabezpieczenia, zakresów lub rodzajów, w ramach których będą oni udzielać 

świadczeń opieki zdrowotnej w systemie zabezpieczenia, zgodnie z art. 95m ust. 3 pkt 

1 i 2 lit. b i c, ust. 10 i 11 oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 95m ust. 12 pkt 

2 i 4. 

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, ogłasza się dla terenu danego województwa w terminie 

do dnia 27 marca z okresem obowiązywania 4 lat, z zastrzeżeniem ust. 14. Wykaz 

obowiązuje od dnia 1 lipca. 

3. W przypadku gdy wymaga tego zabezpieczenie na terenie danego województwa 

właściwego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniodawca, który w dniu 

ogłoszenia wykazu, o którym mowa w ust. 1, posiada umowę o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego, dotyczącą udzielania świadczeń w 

trybie hospitalizacji określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 31d, oraz nie 

spełnia pozostałych warunków kwalifikacji, o których mowa w art. 95m, może zostać 

zakwalifikowany do jednego z poziomów systemu zabezpieczenia, z wyłączeniem 

poziomu szpitali ogólnopolskich, przez [dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu]  

<Prezesa Funduszu>, po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw 

zdrowia. 

4. Minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje opinię, o której mowa w ust. 3, w terminie 

7 dni od dnia otrzymania wniosku [dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu] 

<Prezes Funduszu> . 

5. W przypadkach niezakwalifikowania do systemu zabezpieczenia, kwalifikacji do 

niewłaściwego poziomu systemu zabezpieczenia lub niewłaściwego wskazania profili 

systemu zabezpieczenia, zakresów lub rodzajów, o których mowa w ust. 1 pkt 2: 

1)   świadczeniodawca posiadający w dniu ogłoszenia wykazu, o którym mowa w ust. 1, 

umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczącą udzielania świadczeń z 
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zakresu leczenia szpitalnego, w trybie hospitalizacji określonym w przepisach 

wydanych na podstawie art. 31d albo 

[2)   świadczeniodawca, którego dotyczy wystąpienie dyrektora oddziału wojewódzkiego 

Funduszu o wydanie opinii, o której mowa w ust. 3 

- może wnieść do dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, w terminie 7 dni od dnia 

ogłoszenia wykazu, o którym mowa w ust. 1, środek odwoławczy w postaci protestu.] 

<2) świadczeniodawca, którego dotyczy wystąpienie Prezesa Funduszu o wydanie 

opinii, o której mowa w ust. 3 

– może wnieść do Prezesa Funduszu, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wykazu, o 

którym mowa w ust. 1, środek odwoławczy w postaci protestu.> 

6. Protest zawiera: 

1)   oznaczenie organu, do którego wnosi się protest; 

2)   imię i nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu wnoszącego protest oraz jego numer 

KRS albo numer REGON; 

3)   oznaczenie siedziby podmiotu wnoszącego protest; 

4)   wskazanie przedmiotu protestu wraz z uzasadnieniem; 

5)   podpis osoby upoważnionej do wniesienia protestu. 

7. [Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu] <Prezes Funduszu>    wydaje, w terminie 7 

dni od dnia otrzymania protestu, decyzję o: 

1)   uwzględnieniu protestu oraz: 

a)  zakwalifikowaniu świadczeniodawcy do systemu zabezpieczenia lub 

b)  zmianie kwalifikacji świadczeniodawcy do danego poziomu systemu 

zabezpieczenia, lub 

c)  zmianie wskazania profili systemu zabezpieczenia, zakresów lub rodzajów, o 

których mowa w ust. 1 pkt 2, albo 

2)   odmowie uwzględnienia protestu. 

8. Od decyzji wydanej na podstawie ust. 7 pkt 1 i 2 świadczeniodawca może złożyć 

odwołanie do [Prezesa Funduszu] <ministra właściwego do spraw zdrowia>, w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia tej decyzji. Do odwołania stosuje się odpowiednio 

przepisy ust. 6. 

9. [Prezes Funduszu] <minister właściwy do spraw zdrowia> rozpatruje odwołanie, w 

terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, i wydaje decyzję, w której: 

1)   utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo 
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2)   uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i przekazuje ją do ponownego 

rozpatrzenia przez [dyrektora oddziału Funduszu] <Prezesa Funduszu>, albo 

3)   umarza postępowanie odwoławcze. 

[10. Protest i odwołanie nie podlegają rozpatrzeniu, jeżeli: 

1)   zostały wniesione po terminie, 

2)   nie spełniają wymagań określonych w ust. 5, 6 i 8 

- o czym dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu albo Prezes Funduszu informuje na 

piśmie świadczeniodawcę wnoszącego protest lub odwołanie, w terminie 7 dni od dnia 

wniesienia protestu albo odwołania. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu albo 

Prezes Funduszu wydaje postanowienie w przedmiocie nierozpatrzenia protestu albo 

odwołania, na które służy zażalenie, do którego stosuje się przepisy Kodeksu 

postępowania administracyjnego. 

12. Terminy, o których mowa w ust. 5 i 8, uznaje się za zachowane, pod warunkiem 

doręczenia przed ich upływem protestu lub odwołania niezawierającego braków 

formalnych do siedziby właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu lub centrali 

Funduszu. 

13. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 7 pkt 1, dyrektor oddziału 

wojewódzkiego Funduszu dokonuje odpowiedniej zmiany wykazu, o którym mowa w ust. 

1.] 

<10. Protest i odwołanie nie podlegają rozpatrzeniu, jeżeli: 

1) zostały wniesione po terminie, 

2) nie spełniają wymagań określonych w ust. 5, 6 i 8 

– o czym Prezes Funduszu albo minister właściwy do spraw zdrowia informuje na 

piśmie świadczeniodawcę wnoszącego protest lub odwołanie, w terminie 7 dni od 

dnia wniesienia protestu albo odwołania. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, Prezes Funduszu albo minister właściwy do 

spraw zdrowia wydaje postanowienie w przedmiocie nierozpatrzenia protestu albo 

odwołania, na które służy zażalenie, do którego stosuje się przepisy Kodeksu 

postępowania administracyjnego. 

12. Terminy, o których mowa w ust. 5 i 8, uznaje się za zachowane, pod warunkiem 

doręczenia przed ich upływem protestu lub odwołania niezawierającego braków 
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formalnych do siedziby centrali Funduszu albo siedziby urzędu obsługującego 

ministra właściwego do spraw zdrowia. 

13. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 7 pkt 1, Prezes Funduszu 

dokonuje odpowiedniej zmiany wykazu, o którym mowa w ust. 1.> 

14. W przypadkach: 

1)   niezawarcia umowy, o której mowa w art. 159a, w terminie do dnia 30 czerwca albo 

2)   stwierdzenia niespełniania przez świadczeniodawcę kryteriów kwalifikacji do systemu 

zabezpieczenia lub do danego poziomu systemu zabezpieczenia po ogłoszeniu 

wykazu, o którym mowa w ust. 1, lub 

3)   niewłaściwego wskazania profili systemu zabezpieczenia, zakresów lub rodzajów, o 

których mowa w ust. 1 pkt 2 

- [dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu] <Prezes Funduszu>, dokonuje 

odpowiedniej zmiany w tym wykazie, polegającej na usunięciu świadczeniodawcy z 

wykazu, kwalifikacji do innego poziomu zabezpieczenia lub wskazania profili 

systemu zabezpieczenia, zakresów lub rodzajów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w 

ramach których może on udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w systemie 

zabezpieczenia. 

15. Do postępowania, o którym mowa w ust. 14, przepisy ust. 5-13 stosuje się odpowiednio. 

16. Do postępowania, o którym mowa w: 

1)   ust. 1-4, nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego; 

2)   ust. 5-10 i 12-14, nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, 

z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracownika i organu, pełnomocnictw, 

doręczeń, sposobu obliczania terminów, wydawania uwierzytelnionych odpisów lub 

kopii akt sprawy, sprostowań oraz stwierdzania nieważności. 

 

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)   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; 

2e)  
(96)

 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)   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; 
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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;] 

<4c) finansowanie informatyzacji świadczeniodawców, której celem jest udzielanie 

przez nich świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów 

teleinformatycznych lub systemów łączności, prowadzenie i wymiana 

elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym digitalizacja dokumentacji 

medycznej prowadzonej w postaci papierowej oraz udostępnianie 

elektronicznych usług świadczeniobiorcom lub innym podmiotom;> 

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)   
(97)

 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)  
(98)

 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)  
(99)

 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; 
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15)  
(100)

 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. 

3a. 
(101)

 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. 
(102)

 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. 
(103)

 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 
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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. 

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. 
(104)

 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 
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Antykorupcyjnego realizuje komórka organizacyjna oddziału wojewódzkiego Funduszu, o 

której mowa w art. 96 ust. 4. 

8. 
(105)

 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). 

<10. Środki Funduszu mogą być przeznaczane na dofinansowanie zadań dotyczących 

informatyzacji w ochronie zdrowia realizowanych przez państwową jednostkę 

budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwą w zakresie 

systemów informacyjnych ochrony zdrowia. 

11. Fundusz może, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zdrowia i ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych, zlecać, w drodze porozumienia, 

jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwej w zakresie 

systemów informacyjnych ochrony zdrowia zadania dotyczące informatyzacji w 

ochronie zdrowia. 

12. Porozumienie, o którym mowa w ust. 11, określa co najmniej zakres, termin 

realizacji zlecanego zadania i koszt jego realizacji z wyodrębnieniem kosztów 

wynagrodzeń, kosztów bieżących i inwestycyjnych. 

13. W przypadku zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 11, Fundusz 

niezwłocznie przekazuje środki finansowe przeznaczone na realizację zlecanego 

zadania na rachunek budżetu państwa. Minister właściwy do spraw finansów 

publicznych niezwłocznie dokonuje zmiany w zakresie budżetu państwa w części 

pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia przez jej 

zwiększenie o równowartość środków przekazanych przez Fundusz, z 

uwzględnieniem kosztów wynagrodzeń pracowników, kosztów bieżących i 

inwestycyjnych, a minister właściwy do spraw zdrowia zwiększa o tę równowartość 

plan finansowy jednostki, o której mowa w ust. 10. 
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14. W budżecie państwa tworzy się rezerwę celową w wysokości odpowiadającej kwocie 

środków przekazywanych państwowej jednostce budżetowej, o której mowa w ust. 

10, przez Fundusz na dochody budżetu państwa.> 

 

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; 

<3a) przeprowadzanie postępowań o zawarcie umów, zawieranie i rozliczanie umów 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;> 

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

mowa w art. 120 ust. 1 i 3; 

5)   opracowywanie projektu planu finansowego Funduszu na podstawie projektów 

planów finansowych oddziałów wojewódzkich Funduszu, prognoz, o których mowa w 

art. 120 ust. 1 i 2; 

6)   sporządzanie rocznego planu finansowego Funduszu po otrzymaniu opinii Rady 

Funduszu, komisji właściwej do spraw finansów publicznych oraz komisji właściwej 

do spraw zdrowia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej; 

7)   sporządzanie projektu planu pracy Funduszu; 
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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; 

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; 
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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)  
(116)

 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; 

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; 
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30)  (uchylony); 

[31)  
(117)

 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;] 

<31) podawanie co miesiąc do publicznej wiadomości w zakresie, o którym mowa w 

art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o refundacji, na podstawie danych określonych w art. 45 

tej ustawy, informacji o: 

a) kwocie refundacji, 

b) liczbie zrefundowanych opakowań,  

c) udziale w kwocie refundacji w grupie limitowej, 

d) zmianie wartości, o których mowa w lit. a–c, w odniesieniu do poprzedniego 

miesiąca oraz tego samego miesiąca poprzedniego roku 

– leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych, wraz z podaniem grupy limitowej, nazwy 

międzynarodowej, nazwy handlowej oraz numeru GTIN zgodnego z 

systemem GS1, lub innego kodu jednoznacznie identyfikującego wyrób 

medyczny lub środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego;> 

<31a) podawanie co miesiąc do publicznej wiadomości w zakresie, o którym 

mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o refundacji, na podstawie danych 

przekazywanych do Funduszu zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 

190 ust. 1 i 2, informacji o: 

a) kwocie refundacji, 

b) udziale w kwocie refundacji w grupie limitowej, 

c) zmianie wartości, o których mowa w lit. a i b, w odniesieniu do poprzedniego 

miesiąca oraz tego samego miesiąca poprzedniego roku 

– leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wraz z 

podaniem grupy limitowej, nazwy międzynarodowej, nazwy handlowej oraz 

numeru GTIN zgodnego z systemem GS1, lub innego kodu jednoznacznie 

identyfikującego wyrób medyczny lub środek spożywczy specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego;> 
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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 [.] <;> 

<35) dokonywanie kwalifikacji świadczeniodawców do systemu zabezpieczenia; 

36) monitorowanie prawidłowości postępowania w sprawie zawarcia umów o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz realizacji tych umów; 

37) kontrolowanie bieżącej działalności oddziału wojewódzkiego Funduszu we 

wszystkich dziedzinach jego działalności; 

38) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez 

ubezpieczonych, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu; 

39) wydawanie i publikowanie na stronie internetowej Funduszu, nie rzadziej niż raz 

na 6 miesięcy jednolitych tekstów zarządzeń Prezesa określających warunki 

realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz publikowanie na 

stronie internetowej Funduszu tekstów ujednoliconych tych zarządzeń, 

niezwłocznie po dokonaniu w nich zmian.> 

5a. Prezesowi Funduszu przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w art. 180-

198g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730), 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.] 

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

Funduszu, dyrektorom oddziałów wojewódzkich Funduszu oraz innym 

pracownikom Funduszu pełnomocnictw do załatwiania spraw w jego imieniu w 

ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, 

postanowień, zaświadczeń, a także do poświadczania za zgodność odpisów 

dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań 

z oryginałem, a także innych czynności 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. 102a. 

1. Stanowisko Prezesa Funduszu może zajmować osoba, która: 

1)   posiada wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne w zakresie prawa, 

ekonomii, medycyny, organizacji ochrony zdrowia lub zarządzania; 

2)   jest obywatelem polskim; 

3)   korzysta z pełni praw publicznych; 

4)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

<4a) nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa 

państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o 

ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 

1944-1990 oraz treści tych dokumentów, ani nie była ich współpracownikiem;> 

5)   posiada kompetencje kierownicze; 

6)   posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na 

stanowisku kierowniczym; 

7)   posiada wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Funduszu. 
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2. Informację o naborze na stanowisko Prezesa Funduszu ogłasza się przez umieszczenie 

ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Funduszu oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej Funduszu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa 

Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać: 

1)   nazwę i adres Funduszu; 

2)   określenie stanowiska; 

3)   wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa; 

4)   zakres zadań wykonywanych na stanowisku; 

5)   wskazanie wymaganych dokumentów; 

6)   termin i miejsce składania dokumentów; 

7)   informację o metodach i technikach naboru. 

3. Termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia 

opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. 

4. Nabór na stanowisko Prezesa Funduszu przeprowadza zespół, powołany przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i 

doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia 

się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na 

stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze. 

5. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 4, może być dokonana 

na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada odpowiednie 

kwalifikacje do dokonania tej oceny. 

6. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 5, mają obowiązek zachowania w 

tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w 

trakcie naboru. 

7. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia 

ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. 

8. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający: 

1)   nazwę i adres Funduszu; 

2)   określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów; 

3)   imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych 

według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze; 

4)   informację o zastosowanych metodach i technikach naboru; 
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5)   uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata; 

6)   skład zespołu. 

[9. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynie 

Informacji Publicznej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera: 

1)   nazwę i adres Funduszu; 

2)   określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór; 

3)   imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu 

przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu kandydata.] 

<9. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie po powołaniu na stanowisko, na które 

prowadzony był nabór, przez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji 

Publicznej Funduszu. Informacja o wyniku naboru zawiera: 

1) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór; 

2) imię, nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w 

rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu 

kandydata.> 

[10. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne.] 

 

Art. 103. 

1. Prezes Funduszu wykonuje swoje zadania przy pomocy trzech zastępców Prezesa. 

2. Minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek Prezesa Funduszu, po zasięgnięciu opinii 

Rady Funduszu, powołuje, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i 

konkurencyjnego naboru, zastępców Prezesa. Minister właściwy do spraw zdrowia 

odwołuje zastępców Prezesa na wniosek Prezesa Funduszu, po zasięgnięciu opinii Rady 

Funduszu. 

3. Zastępcę Prezesa do spraw służb mundurowych powołuje, spośród osób wyłonionych w 

drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, minister właściwy do spraw zdrowia, na 

wspólny wniosek Prezesa Funduszu, Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych oraz Ministra Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Rady 

Funduszu. Minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje zastępcę Prezesa do spraw 

służb mundurowych na wspólny wniosek Prezesa Funduszu, Ministra Obrony Narodowej, 



- 179 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Ministra Sprawiedliwości, po 

zasięgnięciu opinii Rady Funduszu. 

4. Szczegółowe zakresy obowiązków zastępców Prezesa określa statut Funduszu. 

<4a. Stanowisko zastępcy Prezesa Funduszu może zajmować osoba, która: 

1) posiada wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne; 

2) posiada wiedzę dającą rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków 

zastępcy Prezesa; 

3) spełnia warunki, o których mowa w art. 102a ust. 1 pkt 2–6.> 

5. (uchylony). 

6. Prezes Funduszu i jego zastępcy nie mogą być jednocześnie: 

1)   członkami Rady Funduszu i rady oddziału wojewódzkiego Funduszu; 

2)   pracownikami oddziałów wojewódzkich Funduszu; 

3)   świadczeniodawcami; 

4)   właścicielami lub pracownikami apteki, hurtowni farmaceutycznej lub podmiotu 

wytwarzającego produkty lecznicze i wyroby medyczne; 

5)   posiadaczami akcji lub udziałów w spółkach prowadzących podmioty będące 

świadczeniodawcami oraz podmiotami, o których mowa w pkt 4; 

6)   osobami, o których mowa w art. 112 ust. 1 pkt 2-8. 

6a. Do głównego księgowego Funduszu stosuje się odpowiednio przepisy ust. 6 pkt 2-5. 

7. Prezes Funduszu nie może wykonywać działalności gospodarczej. 

8. Do zakresu obowiązków zastępcy Prezesa do spraw służb mundurowych należy w 

szczególności: 

1)   nadzorowanie i koordynowanie działań komórek organizacyjnych do spraw służb 

mundurowych; 

1a)  nadzorowanie i koordynowanie działań związanych z realizacją prawa do świadczeń 

dla ubezpieczonych, o których mowa w art. 5 pkt 44a i 44b; 

1b)  rozpatrywanie indywidualnych spraw związanych z realizacją prawa do świadczeń 

dla ubezpieczonych, o których mowa w art. 5 pkt 44a i 44b; 

2)   koordynacja współpracy z Ministrem Obrony Narodowej, Ministrem Sprawiedliwości 

i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych. 

 

Art. 103a. 
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1. Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o których mowa w art. 103 ust. 2 i 3, 

powołuje Prezes Funduszu. 

[2. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w art. 103 ust. 2 i 3, 

stosuje się odpowiednio przepisy art. 102a.] 

<2. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w art. 103 ust. 

2 i 3, stosuje się odpowiednio przepisy art. 102a ust. 2–9.> 

 

Art. 104. 

[1. Roczny plan finansowy Funduszu, sprawozdanie finansowe Funduszu, sprawozdanie z 

działalności Funduszu Prezes Funduszu publikuje, w formie komunikatu, w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".] 

<1. Roczny plan finansowy Funduszu, sprawozdanie finansowe Funduszu, sprawozdanie 

z działalności Funduszu oraz roczny plan pracy Funduszu Prezes Funduszu 

publikuje na stronie internetowej Funduszu.> 

[2. Plany i sprawozdania, o których mowa w ust. 1, oraz roczny plan pracy Funduszu 

publikuje się na stronie internetowej ministerstwa obsługującego ministra właściwego do 

spraw zdrowia oraz na stronie internetowej Funduszu.] 

 

[Art. 105. 

Prezes Funduszu w celach informacyjnych i promocyjnych wydaje Biuletyn Narodowego 

Funduszu Zdrowia.] 

Art. 107. 

[1. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu kieruje oddziałem wojewódzkim Funduszu i 

reprezentuje Fundusz na zewnątrz w zakresie właściwości danego oddziału.] 

<1. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu kieruje oddziałem wojewódzkim 

Funduszu i reprezentuje Fundusz na zewnątrz w zakresie swoich kompetencji.> 

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

spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii rady oddziału wojewódzkiego Funduszu oraz 

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

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

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

1)   posiada wykształcenie wyższe; 
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2)   posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania 

obowiązków dyrektora; 

3)   nie była prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie [.] <;> 

<4) nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa 

państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o 

ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 

1944-1990 oraz treści tych dokumentów, ani nie była ich współpracownikiem.> 

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

właściwego do spraw zdrowia o odwołanie dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, 

w przypadku gdy dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu: 

1)   nie przedstawi radzie oddziału wojewódzkiego Funduszu: 

a)  projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu, 

b)  projektu planu pracy oddziału wojewódzkiego Funduszu, 

c)  sprawozdania z wykonania planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu 

za dany rok, 

d)  corocznej prognozy przychodów i kosztów oddziału wojewódzkiego Funduszu; 

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

informacji o bieżącej działalności oddziału wojewódzkiego Funduszu; 

3)   rażąco narusza obowiązki ustawowe.] 

[5. Do zadań dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu należy: 

1)   efektywne i bezpieczne gospodarowanie środkami finansowymi oddziału 

wojewódzkiego Funduszu; 

2)   przygotowanie i przedstawianie radzie oddziału wojewódzkiego Funduszu corocznych 

prognoz przychodów i kosztów; 

3)   przygotowanie i przedstawienie radzie oddziału wojewódzkiego Funduszu projektu 

planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu na rok następny; 

3a)  sporządzanie planu zakupu świadczeń; 

4)   sporządzanie projektu planu pracy oddziału wojewódzkiego Funduszu; 

5)   realizacja planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu i planu pracy 

oddziału wojewódzkiego Funduszu; 

6)   sporządzanie sprawozdania z wykonania planu finansowego oddziału wojewódzkiego 

Funduszu za dany rok; 
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7)   sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z działalności oddziału 

wojewódzkiego Funduszu; 

8)   przeprowadzanie postępowań o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych; 

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

danego ministra; 

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

świadczeń wysokospecjalistycznych i programów lekowych określonych w przepisach 

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

zdrowotnych i programów pilotażowych; 

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

12)   monitorowanie: 

a)  ordynacji lekarskich, 

b)  realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych, 

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

44a i 44b; 

13)   (uchylony); 

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

zdrowotnej; 

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

osób zatrudnionych w oddziale wojewódzkim Funduszu; 

16)  wydawanie indywidualnych decyzji w sprawach ubezpieczenia zdrowotnego; 

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

Funduszu, informacji o bieżącej działalności oddziału wojewódzkiego; 

18)  wykonywanie innych zadań określonych w ustawie; 

19)   przeprowadzanie postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów 

ratownictwa medycznego na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, 

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

2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym; 

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

68; 
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20a)   zawieranie umów, o których mowa w art. 41 ustawy o refundacji, monitorowanie 

ich realizacji oraz ich rozliczanie; 

21)  (uchylony); 

22)  (uchylony); 

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

24)   (uchylony); 

25)   kwalifikacja świadczeniodawców do systemu zabezpieczenia; 

26)   monitorowanie prowadzonych przez świadczeniodawców na obszarze właściwości 

danego oddziału wojewódzkiego postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 

zakup refundowanych ze środków publicznych leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w celu oceny 

zasadności zastosowania środków ochrony prawnej, o których mowa w art. 102 ust. 

5a, oraz przekazywanie Prezesowi Funduszu informacji w tym zakresie.] 

<5. Realizując kompetencje określone w ust. 1, dyrektor oddziału wojewódzkiego 

Funduszu: 

1) efektywnie i bezpiecznie gospodaruje środkami finansowymi oddziału 

wojewódzkiego Funduszu; 

2) przygotowuje i przedstawia radzie oddziału wojewódzkiego Funduszu: 

a) coroczną informację o prognozowanych kosztach sporządzaną na podstawie 

prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1, 

b) projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu na rok 

następny; 

3) sporządza: 

a) projekt planu zakupu świadczeń w zakresie oddziału wojewódzkiego 

Funduszu, 

b) projekt planu pracy oddziału wojewódzkiego Funduszu, 

c) sprawozdanie z wykonania planu finansowego oddziału wojewódzkiego 

Funduszu za dany rok, 

d) okresowe i roczne sprawozdania z działalności oddziału wojewódzkiego 

Funduszu; 

4) realizuje plan finansowy oddziału wojewódzkiego Funduszu i plan pracy 

oddziału wojewódzkiego Funduszu; 
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5) dokonuje wyboru realizatorów programów polityki zdrowotnej, których 

realizacja została mu zlecona przez Prezesa Funduszu lub ministra właściwego 

do spraw zdrowia; 

6) przeprowadza postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów 

ratownictwa medycznego na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, 

zawiera i rozlicza realizacje tych umów, na podstawie ustawy z dnia 8 września 

2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym; 

7) w zakresie udzielonego pełnomocnictwa wykonuje zadania związane z 

zawieraniem i rozliczaniem umów: 

a) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 

b) o realizację: 

– programów zdrowotnych, 

– programów pilotażowych, 

c) dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 68, 

d) o których mowa w art. 41 ustawy o refundacji; 

8) monitoruje:  

a) ordynacje lekarskie,  

b) realizację umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych,  

c) realizację prawa do świadczeń dla ubezpieczonych, o których mowa w art. 5 

pkt 44a i 44b;  

d) celowość, udzielanych w ramach umów, świadczeń opieki zdrowotnej, 

e) prowadzone przez świadczeniodawców na obszarze właściwości danego 

oddziału wojewódzkiego Funduszu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na zakup refundowanych ze środków publicznych leków, 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych, w celu oceny zasadności zastosowania środków 

ochrony prawnej, o których mowa w art. 102 ust. 5a, oraz przekazuje 

Prezesowi Funduszu informacje w tym zakresie; 

9) na żądanie Prezesa Funduszu lub rady oddziału wojewódzkiego Funduszu, 

udziela informacji o bieżącej działalności oddziału wojewódzkiego; 



- 185 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

10) współpracuje z wojewodą w zakresie realizowanych przez niego zadań w zakresie 

ochrony zdrowia, w tym udziela istotnych z punktu widzenia realizacji zadań 

informacji dotyczących działalności oddziału wojewódzkiego Funduszu; 

11) przedstawia propozycje w zakresie kwalifikacji świadczeniodawców do systemu 

zabezpieczenia.> 

6. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu nie może być jednocześnie: 

1)   Prezesem Funduszu albo jego zastępcą; 

2)   głównym księgowym Funduszu; 

3)   pracownikiem centrali Funduszu; 

4)   świadczeniodawcą; 

5)   właścicielem lub pracownikiem apteki, hurtowni farmaceutycznej lub podmiotu 

wytwarzającego produkty lecznicze i wyroby medyczne; 

6)   posiadaczem akcji lub udziałów w spółkach prowadzących podmioty będące 

świadczeniodawcami oraz podmiotami, o których mowa w pkt 5; 

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

7. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu nie może wykonywać działalności 

gospodarczej. 

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

współpracuje z organami jednostek samorządu terytorialnego, organizacjami 

świadczeniodawców i ubezpieczonych działającymi w danym województwie, w celu 

stałego monitorowania i zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych świadczeniobiorców na 

terenie danego województwa oraz prawidłowej realizacji zadań Funduszu.] 

 

[Art. 107g. 

Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia 

nawiązania stosunku pracy, można zatrudnić na tym samym stanowisku kolejną osobę 

spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy art. 107f 

stosuje się odpowiednio.] 

<Art. 107g. 

Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w 

drodze naboru istnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska 

pracy, można wówczas zatrudnić na tym samym stanowisku kolejną osobę spośród 
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najlepszych kandydatów wymienionych w protokole z tego naboru. Przepisy art. 107f 

stosuje się odpowiednio.> 

<Art. 107h. 

1. Osoby kierujące komórkami organizacyjnymi centrali Funduszu oraz ich zastępców 

powołuje i odwołuje Prezes Funduszu. 

2. Pracownikowi Funduszu powołanemu na stanowisko, o którym mowa w ust. 1, Prezes 

Funduszu udziela urlopu bezpłatnego na czas powołania.  

3. Po zakończeniu urlopu bezpłatnego Prezes Funduszu wyznacza pracownikowi, o 

którym mowa w ust. 2, stanowisko pracy zgodne z jego kwalifikacjami i 

umiejętnościami zawodowymi. 

4. Do stanowisk, o których mowa w ust. 1, przepisów art. 107a–107g nie stosuje się.  

5. Stanowiska, o których mowa w ust. 1, i stanowisko zastępcy dyrektora oddziału 

wojewódzkiego Funduszu, może zajmować osoba, która nie pełniła służby 

zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w 

art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach 

organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, ani 

nie była ich współpracownikiem.> 

Art. 108. 

1. Oddział wojewódzki Funduszu finansuje: 

1)   świadczeniodawcy, mającemu siedzibę na terenie województwa, z którym zawarto 

umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, koszty świadczeń opieki 

zdrowotnej udzielonych na terenie danego województwa świadczeniobiorcy innemu 

niż ubezpieczony, spełniającemu kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 

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

istnienia okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2, 

2)   aptece, mającej siedzibę na terenie województwa, koszty leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych 

wydawanych osobie, o której mowa w pkt 1 

- o ile finansowanie tych kosztów nie wynika z przepisów określonych w art. 12 i 13 lub 

umów międzynarodowych. 

1a. Oddział wojewódzki Funduszu finansuje świadczeniodawcy, mającemu siedzibę na 

terenie województwa, z którym zawarto umowę o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej, koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na terenie danego 
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województwa osobom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz w art. 12 pkt 2-4, 6 i 

9, z zastrzeżeniem ust. 2. 

<1b. Koszty świadczeń opieki zdrowotnej, wymienionych w art. 118 ust. 2 pkt 1 lit. e, 

świadczeniodawców, o których mowa w ust. 1 i 1a, finansuje centrala Funduszu.> 

[2. Koszty leczenia uzdrowiskowego świadczeniobiorcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i w ust. 

1a, ponosi oddział wojewódzki Funduszu właściwy ze względu na miejsce jego 

zamieszkania, a jeżeli nie można ustalić miejsca zamieszkania - oddział wojewódzki 

Funduszu właściwy ze względu na miejsce wystawienia skierowania, o którym mowa w 

art. 33 ust. 1.] 

Art. 109. 

1. [Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu] <Prezes Funduszu> rozpatruje 

indywidualne sprawy z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego. Do indywidualnych spraw z 

zakresu ubezpieczenia zdrowotnego zalicza się sprawy dotyczące objęcia ubezpieczeniem 

zdrowotnym i ustalenia prawa do świadczeń. 

2. Do spraw, o których mowa w ust. 1, nie należą sprawy z zakresu wymierzania i pobierania 

składek na ubezpieczenie zdrowotne należące do właściwości organów ubezpieczeń 

społecznych. 

3. Wniosek o rozpatrzenie sprawy, o której mowa w ust. 1, zgłasza ubezpieczony, a w 

zakresie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym wniosek może zgłosić w szczególności 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub 

członek rodziny ubezpieczonego, także w zakresie dotyczącym objęcia ubezpieczeniem w 

okresie poprzedzającym złożenie wniosku. 

3a. W przypadku gdy wnioskodawcą jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych albo Kasa 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, do wniosku, o którym mowa w ust. 3, 

wnioskodawca dołącza kopie posiadanych dokumentów i informacje uzasadniające treść 

żądania. 

4. [Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu]    rozpatruje sprawy, o których mowa w ust. 

1, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia ich wniesienia, wydając decyzję. 

Uzasadnienie decyzji sporządza się z urzędu. 

[5. Odwołanie od decyzji wydanej w sprawach, o których mowa w ust. 1, wnosi się do Prezesa 

Funduszu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.] 

<5. Decyzja Prezesa Funduszu wydana w sprawach, o których mowa w ust. 1, jest 

ostateczna i przysługuje od niej skarga do sądu administracyjnego.> 
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6. W sprawach, o których mowa w ust. 1, w zakresie nieregulowanym niniejszą ustawą, 

stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 

 

Art. 109a. 

[1. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu wydaje interpretacje indywidualne, o których 

mowa w art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, w zakresie 

spraw dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. Interpretacje indywidualne wraz 

z wnioskiem o wydanie interpretacji, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę 

oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, dyrektor oddziału wojewódzkiego 

Funduszu niezwłocznie przekazuje do centrali Funduszu, która niezwłocznie zamieszcza je 

w Biuletynie Informacji Publicznej.] 

<1. Prezes Funduszu wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 34 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w zakresie spraw 

dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. Interpretacje indywidualne wraz 

z wnioskiem o wydanie interpretacji, po usunięciu danych identyfikujących 

wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, Fundusz 

niezwłocznie zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej.> 

2. Do spraw, o których mowa w ust. 1, nie należą sprawy dotyczące składek na ubezpieczenie 

zdrowotne należące do właściwości organów ubezpieczeń społecznych na podstawie art. 

62a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz na 

podstawie art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych. 

[Art. 110. 

Od decyzji Prezesa Funduszu w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia 

zdrowotnego przysługuje skarga do sądu administracyjnego.] 

 

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; 
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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; 

<4b) koszty administracyjne związane z realizacją zadania określonego w art. 97 ust. 

3 pkt 2d;> 

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. 

Art. 118. 

1. Prezes Funduszu sporządza corocznie plan finansowy Funduszu zrównoważony w zakresie 

przychodów i kosztów. 

2. W planie finansowym Funduszu Prezes Funduszu określa wysokość: 

1)   planowanych kosztów dla centrali, w tym: 

a)  kosztów finansowania działalności centrali, 

b)  rezerwy na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji, 

c)  (uchylona), 

d)  rezerwy na koszty realizacji zadań wynikających z art. 42b; 

2)   planowanych kosztów poszczególnych oddziałów wojewódzkich Funduszu, w tym: 

a)  kosztów finansowania działalności poszczególnych oddziałów, 

b)  rezerwy na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji 

ubezpieczonych, 

c)  rezerwy, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o refundacji, 

d)   rezerwy na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d, 

w kwocie nie większej niż 0,5% kosztów świadczeń opieki zdrowotnej 

określonych dla danego oddziału w projekcie planu finansowego, o którym mowa 

w art. 121, na rok poprzedni [;] <,> 

<e) kosztów świadczeń opieki zdrowotnej: 

– programów pilotażowych, 
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– świadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 8 i 12, 

– świadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 2a, 

– których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w ust. 3;> 

3)   łącznych przychodów i kosztów Funduszu. 

3. Planowane środki na pokrycie kosztów finansowania przez oddziały wojewódzkie 

Funduszu świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych, z wyłączeniem środków 

odpowiadających przychodom wymienionym w art. 125, dzieli się pomiędzy oddziały 

wojewódzkie Funduszu uwzględniając: 

1)   liczbę ubezpieczonych zarejestrowanych w oddziale wojewódzkim Funduszu; 

2)   wydzielone, według wieku i płci, grupy ubezpieczonych oraz wydzielone grupy 

świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczenia wysokospecjalistyczne; 

3)   ryzyko zdrowotne odpowiadające danej grupie ubezpieczonych, w zakresie danej 

grupy świadczeń opieki zdrowotnej, w porównaniu z grupą odniesienia. 

4. Planowane koszty finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez dany oddział 

wojewódzki Funduszu nie mogą być niższe niż wysokość kosztów finansowania 

świadczeń opieki zdrowotnej dla danego oddziału w roku poprzednim, zaplanowanych w 

planie finansowym, o którym mowa w art. 121 ust. 3 i 5 oraz art. 123 ust. 3. 

5. W planie finansowym, o którym mowa w art. 121 ust. 3 i 5 oraz art. 123 ust. 3, tworzy się 

rezerwę ogólną w wysokości 1% planowanych należnych przychodów z tytułu składek na 

ubezpieczenie zdrowotne. 

5a. Utworzenie rezerwy, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. d, nie może powodować obniżenia 

kosztów finansowania przez oddziały wojewódzkie Funduszu świadczeń opieki 

zdrowotnej dla ubezpieczonych określonych dla tych oddziałów w projekcie planu 

finansowego, o którym mowa w art. 121, na rok poprzedni. 

6. Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się w zakresie środków przekazywanych Funduszowi z 

budżetu państwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o 

Państwowym Ratownictwie Medycznym. 

<7. Minister właściwy do spraw zdrowia określi w drodze rozporządzenia koszty, 

których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w ust. 3, biorąc pod 

uwagę czynniki i parametry wpływające na wysokość tych kosztów.> 
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Art. 131c. 

1. Na finansowanie ochrony zdrowia przeznacza się corocznie środki finansowe w wysokości 

nie niższej niż 6% produktu krajowego brutto, z zastrzeżeniem że wysokość środków 

finansowych przeznaczonych na finansowanie ochrony zdrowia w latach 2018-2023 nie 

może być niższa niż: 

1)   4,78% produktu krajowego brutto w 2018 r.; 

2)   4,86% produktu krajowego brutto w 2019 r.; 

3)   5,03% produktu krajowego brutto w 2020 r.; 

4)   5,30% produktu krajowego brutto w 2021 r.; 

5)   5,55% produktu krajowego brutto w 2022 r.; 

6)   5,80% produktu krajowego brutto w 2023 r. 

2. Wartość produktu krajowego brutto, o którym mowa w ust. 1, jest ustalana na podstawie 

wartości określonej w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

wydawanym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o sposobie 

obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto, według stanu na dzień 31 

sierpnia. 

3. Środki, o których mowa w ust. 1, obejmują: 

1)   wydatki budżetowe w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister 

właściwy do spraw zdrowia; 

2)   wydatki budżetowe w dziale "ochrona zdrowia" w innych częściach budżetu państwa; 

[3)   koszty Funduszu ujęte w planie finansowym Funduszu z wyłączeniem wydatków 

budżetowych, o których mowa w pkt 1 i 2, przekazywanych do Funduszu;] 

<3) koszty Funduszu ujęte w planie finansowym Funduszu z wyłączeniem wydatków 

budżetowych, o których mowa w pkt 1 i 2, przekazywanych do Funduszu oraz 

środków finansowych, o których mowa w art. 97 ust. 13;> 

4)   odpis dla Agencji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9, ujęty w planie finansowym 

Funduszu; 

5)   koszty związane z realizacją staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz 

specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych; 

6)   koszty ujęte w planie finansowym Funduszu Rozwiązywania Problemów 

Hazardowych, o którym mowa w art. 88 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847); 
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7)   
(120)

 koszty realizacji programów rządowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z 

dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym, w zakresie wsparcia 

zdrowotnego osób niepełnosprawnych; 

8)    odpis dla Agencji Badań Medycznych, o którym mowa w art. 97 ust. 3e, ujęty w 

planie finansowym Funduszu. 

4. Zasady określone w ust. 1 są uwzględniane przez Radę Ministrów w projektach ustaw 

budżetowych albo projektach ustaw o prowizorium budżetowym. 

 

Art. 132. 

[1. Podstawą udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

przez Fundusz jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarta pomiędzy 

świadczeniodawcą a Funduszem, z zastrzeżeniem art. 19 ust. 4.] 

<1. Podstawą udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych przez Fundusz jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

zawarta pomiędzy świadczeniodawcą a Funduszem, z zastrzeżeniem art. 19 ust. 4 i 

art. 132c.> 

2. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej może być zawarta wyłącznie ze 

świadczeniodawcą, który został wybrany do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na 

zasadach określonych w niniejszym dziale. 

2a. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej może przewidywać, że świadczenie 

zdrowotne rzeczowe będzie dostarczane świadczeniodawcy po przeprowadzeniu 

wspólnego postępowania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2d. 

<2b. W przypadku, gdy świadczeniodawca nabywa leki, środki spożywcze specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne przysługujące 

świadczeniobiorcom, poza wspólnym postępowaniem, o którym mowa w ust. 2a, 

Fundusz finansuje te leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

oraz wyroby medyczne po cenie nie wyższej niż wynikająca z umowy zawartej w 

wyniku przeprowadzenia wspólnego postępowania.> 

3. Nie można zawrzeć umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z lekarzem, 

pielęgniarką, położną, inną osobą wykonującą zawód medyczny lub psychologiem, jeżeli 

udzielają oni świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy, który zawarł umowę o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Funduszem. 
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4. Świadczenia opieki zdrowotnej nieokreślone w umowie o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowane przez Fundusz udzielane są na rzecz osób ubezpieczonych 

wyłącznie w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie. 

5. Wysokość łącznych zobowiązań Funduszu wynikających z zawartych ze 

świadczeniodawcami umów nie może przekroczyć wysokości kosztów przewidzianych na 

ten cel w planie finansowym Funduszu. 

<6. Świadczenia opieki zdrowotnej udzielone świadczeniobiorcom w okresie 

obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ponad kwotę 

zobowiązania, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 5, nie stanowią zobowiązania 

Funduszu wynikającego z tej umowy.> 

 

Art. 132b. 

1. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są udzielane przez 

świadczeniodawców zakwalifikowanych do poziomów systemu zabezpieczenia, o których 

mowa w art. 95l ust. 2 pkt 1-3 i 5, na podstawie umowy, o której mowa w art. 159a ust. 1. 

1a. W przypadku świadczeniodawców zakwalifikowanych do poziomu systemu 

zabezpieczenia, o którym mowa w art. 95l ust. 2 pkt 6, udzielających świadczeń opieki 

zdrowotnej w ramach szpitalnego oddziału ratunkowego lub szpitalnej izby przyjęć 

świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są udzielane na podstawie umowy, o 

której mowa w art. 159a ust. 1, po złożeniu przez świadczeniodawcę wniosku o 

umożliwienie udzielania tych świadczeń do [dyrektora właściwego oddziału 

wojewódzkiego Funduszu] <Prezesa Funduszu> i uwzględnieniu ich w wykazie, o 

którym mowa w art. 95n ust. 1. 

2. W przypadku braku zabezpieczenia świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 

przez świadczeniodawców, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotyczące 

konkursu ofert i rokowań. 

<3. W przypadku konieczności zabezpieczenia dodatkowych świadczeń, o których mowa 

w art. 95m ust. 10 pkt 1 lit. a, na danym obszarze terytorialnym określonym w planie 

zakupu świadczeń opieki zdrowotnej, świadczenia te mogą być udzielane również 

przez świadczeniodawcę zakwalifikowanego do systemu zabezpieczenia na podstawie 

umowy, o której mowa w art. 159a ust. 1, po złożeniu wniosku o umożliwienie ich 

udzielania do Prezesa Funduszu i uwzględnieniu ich w wykazie, o którym mowa w 

art. 95n ust. 1. Przepisu części wspólnej art. 95m ust. 10 nie stosuje się.> 
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<Art. 132c. 

1. Fundusz może wypłacić wynagrodzenie za świadczenia udzielone świadczeniobiorcom 

w okresie obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ponad 

kwotę zobowiązania, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 5, na wniosek 

świadczeniodawcy, w ramach środków posiadanych w planie finansowym. 

2. Wniosek składa się do Prezesa Funduszu, w terminie 6 miesięcy od dnia ich 

udzielenia, nie wcześniej jednak niż po rozliczeniu umowy o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej z tego samego zakresu za okres rozliczeniowy, w którym udzielono 

świadczeń objętych wnioskiem.  

3. Wniosek zawiera informacje o liczbie, zakresie i rodzaju świadczeń udzielonych 

ponad kwotę zobowiązania, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 5, wynikającą z 

umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

4. Prezes Funduszu rozpatruje wniosek biorąc pod uwagę: 

1) konieczność równego traktowania świadczeniodawców;  

2) możliwości finansowe Funduszu; 

3) liczbę świadczeń wykonanych ponad kwotę zobowiązania, o której mowa w art. 

136 ust. 1 pkt 5, udzielonych przez świadczeniodawców, z którymi zawarł umowę 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, za okres rozliczeniowy, w którym 

udzielono świadczeń objętych wnioskiem; 

4) dostępność świadczeń opieki zdrowotnej z danego zakresu lub rodzaju na 

obszarze działania oddziału wojewódzkiego Funduszu. 

5. Prezes Funduszu rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. W 

szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozpatrzenia wniosku może zostać 

przedłużony o kolejne 30 dni, o czym należy poinformować świadczeniodawcę. 

6. Funduszowi przysługuje prawo kontroli świadczeń objętych wnioskiem w zakresie, o 

którym mowa w art. 61a. Przepisy działu IIIA stosuje się odpowiednio. 

7. Uwzględniając wniosek w całości lub w części Prezes Funduszu zawiera ze 

świadczeniodawcą umowę o sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, których 

wniosek dotyczy. Umowa może dotyczyć części świadczeń objętych wnioskiem, przy 

czym w pierwszej kolejności rozliczeniu podlegają świadczenia udzielone w stanie 

nagłym.  

8. Kwota wynagrodzenia wynikająca z umowy zawartej na podstawie ust. 7 jest ustalana 

zgodnie z kryteriami, o których mowa w ust. 4, z zastrzeżeniem, że ceny świadczeń 
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opieki zdrowotnej objętych tą umową nie mogą być wyższe od odpowiednich cen 

określonych w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z tego samego 

zakresu. Do sposobu ustalenia kwoty wynagrodzenia przepisy dotyczące 

szczegółowych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określone 

przez Prezesa Funduszu na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio.  

9. Wynagrodzenie jest wypłacane świadczeniodawcy po zawarciu umowy, o której mowa 

w ust. 7, w terminie 14 dni od dnia doręczenia rachunku do oddziału wojewódzkiego 

Funduszu. 

10. Prezes Funduszu określa szczegółowe warunki umów, o których mowa w ust. 7.> 

 

Art. 136c. 

1. Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane na podstawie umowy, o której mowa w art. 159a, 

są finansowane w formie ryczałtu systemu zabezpieczenia, z zastrzeżeniem art. 136 ust. 2. 

[2. Wysokość ryczałtu systemu zabezpieczenia ustala się za okres rozliczeniowy określony w 

umowie, nie dłuższy niż rok kalendarzowy.] 

<2. Wysokość ryczałtu systemu zabezpieczenia ustala się za okres rozliczeniowy 

określony w umowie.> 

3. Przy ustalaniu wysokości ryczałtu dla danego świadczeniodawcy uwzględnia się: 

1)   wysokość środków finansowych zaplanowanych na finansowanie świadczeń w formie 

ryczałtu systemu zabezpieczenia, określoną w planie zakupu świadczeń opieki 

zdrowotnej, o którym mowa w art. 131b ust. 1; 

2)   dane dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych i sprawozdanych za 

poprzedni okres rozliczeniowy finansowanych w formie ryczałtu systemu 

zabezpieczenia w zakresie: 

a)  liczby i rodzaju udzielonych świadczeń, 

b)  cen udzielonych świadczeń, 

c)  parametrów jakościowych związanych z procesem udzielania tych świadczeń; 

3)   parametry dotyczące relacji liczby świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych i 

sprawozdanych przez świadczeniodawcę w poprzednich okresach rozliczeniowych, 

odpowiadające wzrostowi lub spadkowi liczby tych świadczeń. 

4. Przy ustalaniu wysokości ryczałtu systemu zabezpieczenia w sytuacjach związanych z 

przerwą w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawcę, o której 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2, albo w innych uzasadnionych 
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sytuacjach związanych ze zmianą zakresu działalności leczniczej świadczeniodawcy, 

która będzie mieć albo miała wpływ na dane określone w ust. 3 pkt 2, jest możliwe 

dokonanie odpowiedniej korekty wysokości ryczałtu. 

4a. W przypadku rozwiązania umowy, o której mowa w art. 159a, do rozliczenia świadczeń 

opieki zdrowotnej, finansowanych w formie ryczałtu systemu zabezpieczenia i 

udzielonych do dnia: 

1)   wypowiedzenia umowy i od dnia wypowiedzenia do dnia rozwiązania umowy w 

danym lub następnym okresie rozliczeniowym, 

2)   rozwiązania umowy w danym okresie rozliczeniowym 

- nie stosuje się przepisów ust. 1-3. 

4b. Świadczenia, o których mowa w ust. 4a, są rozliczane na podstawie ich prawidłowo 

sprawozdanego wykonania, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 146 ust. 1 

pkt 2, z uwzględnieniem cen tych świadczeń przyjętych do ustalenia ryczałtu systemu 

zabezpieczenia, do wysokości kwoty odpowiadającej kwocie ustalonego ryczałtu systemu 

zabezpieczenia proporcjonalnej do części okresu rozliczeniowego przypadającej na okres 

do dnia rozwiązania umowy, o której mowa w art. 159a. 

5. Szczegółowe warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawieranych w 

ramach systemu zabezpieczenia określi Prezes Funduszu. 

6. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób ustalania ryczałtu systemu zabezpieczenia, 

2)   wykaz świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu 

finansowania, o których mowa w art. 136 ust. 2 pkt 2 

- mając na względzie konieczność zabezpieczenia odpowiedniego dostępu do świadczeń 

opieki zdrowotnej oraz zapewnienia stabilności finansowania systemu zabezpieczenia. 

 

Art. 139. 

1. Zawieranie przez Fundusz umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z 

zastrzeżeniem art. 159 i art. 159a, odbywa się po przeprowadzeniu postępowania w trybie: 

1)   konkursu ofert albo 

2)   rokowań. 

2. W celu przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert Fundusz zamieszcza ogłoszenie zgodnie z 
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przepisami wydanymi na podstawie ust. 9. W celu przeprowadzenia rokowań po 

zamieszczeniu ogłoszenia Fundusz wysyła zaproszenia. 

3. Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej zawiera w szczególności: 

1)   nazwę zamawiającego i adres jego siedziby; 

2)   określenie wartości i przedmiotu zamówienia; 

3)   wymagane kwalifikacje zawodowe i techniczne świadczeniodawców, z 

uwzględnieniem Polskich Norm wprowadzających normy europejskie, europejskich 

aprobat technicznych lub norm państw członkowskich Unii Europejskiej 

wprowadzających europejskie normy zharmonizowane oraz klasyfikacji 

statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej; 

4)   wskazanie świadczeniodawców zapraszanych do rokowań - w przypadku rokowań; 

5)   określenie obszaru terytorialnego, dla którego jest przeprowadzane postępowanie w 

sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, oraz wskazanie 

maksymalnej liczby umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które zostaną 

zawarte po przeprowadzeniu tego postępowania, zgodnie [z planem finansowym 

oddziału wojewódzkiego Funduszu]  <z planem finansowym Funduszu> i planem 

zakupu świadczeń opieki zdrowotnej. 

4. [Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu]  <Prezes Funduszu> powołuje i odwołuje 

komisję konkursową w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

5. Członkiem komisji konkursowej nie może być osoba, która: 

1)   jest świadczeniodawcą ubiegającym się o zawarcie umowy; 

2)   pozostaje ze świadczeniodawcą, o którym mowa w pkt 1, w związku małżeńskim albo 

w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub w linii bocznej do 

drugiego stopnia; 

3)   jest związana, z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, ze świadczeniodawcą, o 

którym mowa w pkt 1, jego przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo członkiem 

organów osób prawnych biorących udział w postępowaniu; 

4)   pozostaje ze świadczeniodawcą, o którym mowa w pkt 1, w takim stosunku prawnym 

lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności, 

lub w takim stosunku pozostaje ich małżonek lub osoba, z którą pozostają we 

wspólnym pożyciu. 
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6. Członkowie komisji konkursowej po otwarciu ofert składają, pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenia, że nie zachodzą 

wobec nich przesłanki określone w ust. 5. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

7. Wyłączenia członka komisji konkursowej i powołania nowego członka komisji 

konkursowej w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, dokonuje 

[dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu] <Prezes Funduszu> z urzędu lub na 

wniosek członka komisji konkursowej albo świadczeniodawcy ubiegającego się o 

zawarcie umowy. 

8. Postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej może 

być rozpoczęte przed zatwierdzeniem planu finansowego. W takim przypadku wysokość 

łącznych zobowiązań Funduszu wynikających z zawartych ze świadczeniodawcami umów 

nie może przekroczyć wysokości kosztów przewidzianych na ten cel w planie 

finansowym Funduszu na rok bieżący. 

9. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, określi, w 

drodze rozporządzenia, sposób ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania 

komisji konkursowej, jej zadania oraz tryb pracy, uwzględniając konieczność równego 

traktowania świadczeniodawców oraz zapewnienia uczciwej konkurencji. 

10. Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, sposób 

określania obszarów terytorialnych, dla których jest przeprowadzane postępowanie w 

sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeń w 

poszczególnych zakresach i rodzajach, mając na uwadze potrzeby zdrowotne oraz 

uwarunkowania geograficzne i komunikacyjne. 

 

Art. 149. 

1. Odrzuca się ofertę: 

1)   złożoną przez świadczeniodawcę po terminie; 

2)   zawierającą nieprawdziwe informacje; 

3)   jeżeli świadczeniodawca nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej 

liczby lub ceny świadczeń opieki zdrowotnej; 
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4)   jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

5)   jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

6)   jeżeli świadczeniodawca złożył ofertę alternatywną; 

7)   jeżeli oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w 

przepisach prawa oraz w szczegółowych warunkach umów o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 146 ust. 1 pkt 2; 

8)   złożoną przez świadczeniodawcę, z którym w okresie 5 lat poprzedzających 

ogłoszenie postępowania, została rozwiązana przez [oddział wojewódzki Funduszu] 

<Fundusz> umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie lub rodzaju 

odpowiadającym przedmiotowi ogłoszenia, bez zachowania okresu wypowiedzenia z 

przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy. 

2. W przypadku gdy braki, o których mowa w ust. 1, dotyczą tylko części oferty, ofertę 

można odrzucić w części dotkniętej brakiem. 

3. W przypadku gdy świadczeniodawca nie przedstawił wszystkich wymaganych 

dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa oferenta do usunięcia 

tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. 

 

Art. 150. 

1. [Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu] <Prezes Funduszu> unieważnia 

postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, gdy: 

1)   nie wpłynęła żadna oferta; 

[2)   wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem ust. 2;] 

<2) wpłynęła jedna oferta i nie podlega ona odrzuceniu, z zastrzeżeniem ust. 2;> 

3)   odrzucono wszystkie oferty; 

4)   kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Fundusz przeznaczył na 

finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu; 

5)   nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

zawarcie umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było 

wcześniej przewidzieć. 

[2. Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, 

komisja może przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na 

tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert.] 
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<2. Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta i nie podlega ona 

odrzuceniu, komisja może przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na 

ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej 

ofert.> 

Art. 151. 

1. Jeżeli nie nastąpiło unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej, komisja ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania. 

2. O rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłasza się w miejscu i terminie określonych w 

ogłoszeniu o konkursie ofert. 

3. O rozstrzygnięciu rokowań ogłasza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 

właściwego [oddziału wojewódzkiego Funduszu] <Funduszu>, w terminie 2 dni od 

zakończenia rokowań. 

4. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 2 i 3, zawierają nazwę (firmę) albo imię i nazwisko 

oraz siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres świadczeniodawcy, który został wybrany. 

5. Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej następuje jego zakończenie. 

6. Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia postępowania [dyrektor oddziału wojewódzkiego 

Funduszu]  <Prezes Funduszu> przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 

Europejskich, jeżeli wartość przedmiotu umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130 000 euro według 

średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu rozstrzygnięcia 

postępowania. 

7. (uchylony). 

Art. 153. 

1. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji 

umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej 

czynności. 

2. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest 

on oczywiście bezzasadny. 
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3. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela 

pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga 

uzasadnienia. 

4. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 

5. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na 

tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej [właściwego oddziału wojewódzkiego 

Funduszu]   <Funduszu>. 

6. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność. 

 

Art. 154. 

1. Świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu może wnieść do [dyrektora oddziału 

wojewódzkiego Funduszu]  <Prezesa Funduszu>, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o 

rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. 

Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 

[2. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie 

odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do 

czasu jego rozpatrzenia.] 

<2. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie 

odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do 

czasu jego rozpatrzenia.> 

3. Po rozpatrzeniu odwołania [dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu] <Prezes 

Funduszu> wydaje decyzję administracyjną uwzględniającą lub oddalającą odwołanie. 

Decyzja jest zamieszczana w terminie 2 dni od dnia jej wydania, na tablicy ogłoszeń oraz 

na stronie internetowej [właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu] <Funduszu>. 

[4. 
(124)

 Umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej podpisuje się w przypadku postaci: 

1)   papierowej - podpisem własnoręcznym; 

2)   elektronicznej - kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo 

podpisem osobistym.] 

<4. Decyzja Prezesa Funduszu jest ostateczna. Świadczeniodawcy przysługuje od niej 

skarga do sądu administracyjnego.> 

[5. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, o którym mowa w ust. 4, składa się do dyrektora 

oddziału wojewódzkiego Funduszu w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji, o której 

mowa w ust. 3. 
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6. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu rozpatruje wniosek o ponowne rozpatrzenie 

sprawy, o którym mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania i wydaje 

decyzję administracyjną w sprawie. Decyzja dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu 

wydana na skutek ponownego rozpatrzenia sprawy podlega natychmiastowemu 

wykonaniu.] 

[6a. Stronami postępowania, o którym mowa w ust. 1-6, są świadczeniodawca, który złożył 

odwołanie, o którym mowa w ust. 1, lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, o 

którym mowa w ust. 4, oraz świadczeniodawcy, którzy zostali wybrani do udzielania 

świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.] 

<6a. Stronami postępowania, o którym mowa w ust. 1–4, są świadczeniodawca, który 

złożył odwołanie, o którym mowa w ust. 1, oraz świadczeniodawcy, którzy zostali 

wybrani do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu w 

sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.> 

7. W przypadku uwzględnienia odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania w 

sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przeprowadza się 

postępowanie w trybie rokowań ze świadczeniodawcą, który złożył wskazane odwołanie, 

chyba że z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że umowę o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej zawiera się z jednym świadczeniodawcą na danym obszarze. W takim 

przypadku [dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu] <Prezes Funduszu> ponownie 

przeprowadza postępowanie w sprawie zawarcia umowy. 

[8. Od decyzji, o której mowa w ust. 6, świadczeniodawcy przysługuje skarga do sądu 

administracyjnego.] 

Art. 155. 

1. Do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

2. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jest nieważna, jeżeli zawarto ją z 

oferentem, którego oferta podlegała odrzuceniu z przyczyn wskazanych w art. 149 ust. 1 

pkt 1 i 3-8, lub zawarto ją w wyniku postępowania, które zostało unieważnione. 

3. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jest nieważna w części wykraczającej 

poza przedmiot postępowania w sprawie zawarcia tej umowy. 

4. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
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5. Jeżeli umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nie stanowi inaczej, przeniesienie 

na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy wymaga pisemnej zgody 

[dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu] <Prezesa Funduszu>. 

 

Art. 156. 

1. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nie może być zawarta na czas 

nieoznaczony, z zastrzeżeniem art. 159 ust. 2a. Zawarcie umowy o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej na czas dłuższy niż 5 lat, a umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu 

przepisów o działalności leczniczej na okres dłuższy niż 10 lat, wymaga zgody Prezesa 

Funduszu. 

1a. W przypadku gdy zachodzi ryzyko braku zabezpieczenia udzielania świadczeń opieki 

zdrowotnej, okres obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

może zostać przedłużony, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy. 

1b. W przypadku braku możliwości zabezpieczenia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej 

w sytuacji, w której świadczenia w danym zakresie udzielanych świadczeń opieki 

zdrowotnej były udzielane przez jednego świadczeniodawcę na określonym obszarze, 

[dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu] <Prezes Funduszu> może dokonać zmiany 

umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej ze świadczeniodawcą w tym 

zakresie na obszarze sąsiadującym z tym obszarem, na okres nie dłuższy niż określony w 

ust. 1a. 

1c. Dokonując zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o której mowa w 

ust. 1b, [dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu]  <Prezes Funduszu> bierze pod 

uwagę konieczność zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, 

potrzeby zdrowotne świadczeniobiorców oraz uwarunkowania komunikacyjne. 

[1d. Zmiana umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o której mowa w ust. 1a i 1b, 

wymaga uzyskania zgody Prezesa Funduszu.] 

1e. [Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu] <Prezes Funduszu> jest obowiązany 

niezwłocznie przeprowadzić postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń objętych umową, której okres 

obowiązywania został przedłużony na podstawie ust. 1a i 1b, w przypadku gdy takie 

postępowanie nie zostało wszczęte albo zakończone. 

2. (uchylony). 
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Art. 159. 

1. Przepisów art. 136 ust. 1 pkt 5 oraz przepisów dotyczących konkursu ofert i rokowań nie 

stosuje się do zawierania umów ze świadczeniodawcami: 

1)   udzielającymi świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, z wyjątkiem 

nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej; 

2)   wykonującymi czynności w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne, na zlecenie 

osoby uprawnionej; 

3)   do umów, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o refundacji. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, zawiera się umowę ze 

świadczeniodawcą spełniającym warunki do zawarcia umowy określone przez Prezesa 

Funduszu. 

2a. Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki 

zdrowotnej, z wyjątkiem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, zawiera się na czas 

nieoznaczony. 

[3. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu zamieszcza na stronie internetowej 

właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu oraz udostępnia w siedzibie tego oddziału 

informacje o warunkach zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o 

których mowa w ust. 2.] 

<3. Prezes Fundusz zamieszcza na stronie internetowej Funduszu informacje o 

warunkach zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których 

mowa w ust. 2.> 

4. Fundusz informuje o zabezpieczeniu świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 

1, poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej [właściwego oddziału 

wojewódzkiego Funduszu]   <Funduszu>. 

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

wymagania, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z 

zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie, w szczególności 

określając jego organizację i wyposażenie, uwzględniając rodzaj wykonywanych 

czynności oraz zapewnienie dostępności dla świadczeniobiorców. 

 

Art. 159a. 

1. Na wniosek [dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu] <Prezesa Funduszu>, 

kierowany do świadczeniodawcy wymienionego w wykazie, o którym mowa w art. 95n 
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ust. 1, zawierana jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach profili 

systemu zabezpieczenia, zakresów lub rodzajów świadczeń wskazanych w tym wykazie 

dla tego świadczeniodawcy, na okres kwalifikacji do danego poziomu systemu 

zabezpieczenia. Przepisów dotyczących zawierania umów w trybie konkursu ofert i 

rokowań nie stosuje się. 

2. W przypadku zmiany kwalifikacji świadczeniodawcy, o której mowa w art. 95n ust. 14, 

[dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu]  <Prezes Funduszu> dokonuje zmiany lub 

rozwiązania umowy, o której mowa w ust. 1. 

3. Ze świadczeniodawcą, o którym mowa w ust. 1, nie może być zawarta umowa o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej, na zasadach określonych w art. 139, dotycząca świadczeń 

opieki zdrowotnej objętych umową zawartą przez tego świadczeniodawcę na podstawie 

ust. 1 lub 2. 

[Art. 160. 

Świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 

przysługuje zażalenie na czynności dyrektora wojewódzkiego oddziału Funduszu 

dotyczące realizacji umowy. 

Art. 161. 

1. Zażalenie, o którym mowa w art. 160, rozpatruje, w terminie 14 dni od dnia jego 

otrzymania, Prezes Funduszu. 

2. Zażalenie, o którym mowa w ust. 1, składa się wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem 

właściwego miejscowo oddziału wojewódzkiego Funduszu w terminie 14 dni od dnia 

dokonania czynności przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu. 

2a. Prezes Funduszu, uwzględniając zażalenie w części lub w całości, nakłada na dyrektora 

oddziału wojewódzkiego Funduszu obowiązek usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, 

w szczególności poprzez uchylenie czynności, której dotyczy zażalenie, i zawiadamia 

świadczeniodawcę w terminie 7 dni o uwzględnieniu zażalenia. 

3. (uchylony). 

3a. (uchylony). 

3b. (uchylony). 

3c. (uchylony).] 
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<Art. 160. 

Świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki przysługuje 

zażalenie na czynności Prezesa Funduszu lub dyrektora wojewódzkiego oddziału 

Funduszu dotyczące realizacji umowy. 

Art. 161. 

1. Zażalenie, o którym mowa w art. 160, rozpatruje, w terminie 14 dni od dnia jego 

otrzymania, Prezes Funduszu. 

2. Zażalenie, o którym mowa w ust. 1, składa się wraz z uzasadnieniem za 

pośrednictwem właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu 

w terminie 14 dni od dnia dokonania czynności. 

3. Prezes Funduszu, uwzględniając zażalenie w części lub w całości, usuwa stwierdzone 

nieprawidłowości, w szczególności przez uchylenie czynności, której dotyczy 

zażalenie, i zawiadamia świadczeniodawcę o uwzględnieniu zażalenia w terminie 7 

dni od dnia tego uwzględnienia.> 

Art. 161b. 

[1. W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie konkursu ofert 

zostaną zawarte na rok następny umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

powodujące zmniejszenie, na terenie oddziału wojewódzkiego Funduszu, dostępu do 

świadczeń gwarantowanych w danym zakresie w stosunku do roku bieżącego, dyrektor 

oddziału wojewódzkiego Funduszu może przeprowadzić dodatkowe postępowanie w 

sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. O zamiarze 

przeprowadzenia dodatkowego postępowania dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu 

informuje Prezesa Funduszu.] 

<1. W przypadku gdy w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie konkursu 

ofert zostaną zawarte na rok następny umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej powodujące zmniejszenie, na terenie oddziału wojewódzkiego Funduszu, 

dostępu do świadczeń gwarantowanych w danym zakresie w stosunku do roku 

bieżącego, Prezes Funduszu może przeprowadzić dodatkowe postępowanie w 

sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.> 

2. W dodatkowym postępowaniu mogą brać udział świadczeniodawcy spełniający warunki 

dotyczące: 

1)   personelu medycznego lub 

2)   wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną 
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- w zakresie warunków wymaganych od świadczeniodawców, określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 31d, oraz pozostałe warunki realizacji świadczeń 

gwarantowanych, określone w tych przepisach. 

3. W wyniku rozstrzygnięcia dodatkowego postępowania, o którym mowa w ust. 1, może być 

zawarta ze świadczeniodawcą, o którym mowa w ust. 2, umowa o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej, w danym zakresie świadczeń gwarantowanych: 

1)   wyłącznie raz; 

2)   na okres nie dłuższy niż rok. 

4. Do dodatkowego postępowania stosuje się odpowiednio przepisy art. 139-161. Przepisu art. 

149 ust. 1 pkt 7, w zakresie warunków dotyczących personelu medycznego albo 

warunków dotyczących wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, wymaganych od 

świadczeniodawców, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d, nie 

stosuje się. 

5. Przy ustalaniu w umowie zawartej ze świadczeniodawcami, o których mowa w ust. 2, ceny 

świadczenia opieki zdrowotnej uwzględnia się zakres niedostosowania się tych 

świadczeniodawców do warunków, o których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 31d. W przypadku tych świadczeniodawców cena świadczenia opieki 

zdrowotnej jest niższa od najniższej ceny określonej w umowie o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej zawartej przez [dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu] 

<Prezesa Funduszu>, o którym mowa w ust. 1, ze świadczeniodawcą spełniającym 

warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d, dla tego samego 

rodzaju i zakresu świadczeń gwarantowanych oraz okresu obowiązywania ceny. 

 

Art. 172. 

W przypadkach określonych w art. 170 ust. 1 i art. 171 minister właściwy do spraw zdrowia 

może wystąpić do [dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu] <Prezesa Funduszu> o 

rozwiązanie umowy ze świadczeniodawcą albo podmiotem, o którym mowa w art. 163 ust. 1 

pkt 3. 

Art. 188. 

1. Fundusz przetwarza dane osobowe ubezpieczonych w celu: 

1)   stwierdzenia istnienia ubezpieczenia zdrowotnego oraz prawa do świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych przez Fundusz; 
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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. 

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; 
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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.] 

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

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

2b. Fundusz 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: 

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;  
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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)  

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;  
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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)  
(130)

 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;  

<16a) dotyczące stanu zdrowia;> 

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;  

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;  
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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 [.] <;> 

<34) numer telefonu; 

35) adres e-mail.> 

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. 

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 
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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. 

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

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

<7. Fundusz, na wniosek instytutu badawczego lub instytutu naukowego Polskiej 

Akademii Nauk prowadzących badania naukowe lub działalność naukową w 

dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, albo uczelni prowadzącej kształcenie 

na studiach w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu lub nauk społecznych, 

może udostępnić informacje uzyskane w wyniku przetwarzania danych, w tym 

danych osobowych, w celu prowadzenia badań lub działalności naukowej mających 

znaczenie dla wykonywania zadań ustawowych Funduszu.> 

 

Art. 188a. 

W celu realizacji zadań określonych w ustawie Fundusz przetwarza następujące dane 

osobowe osób wystawiających recepty na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, osób wystawiających zlecenie na 

zaopatrzenie w wyroby medyczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 

38 ust. 4 ustawy o refundacji, osób udzielających świadczeń na podstawie umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej oraz ubiegających się o zawarcie takich umów: 

1)   nazwisko i imię (imiona); 

2)   nazwisko rodowe; 

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

tożsamość; 

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

5)   dotyczących kompetencji zawodowych istotnych z punktu widzenia udzielania świadczeń 

opieki zdrowotnej na podstawie umowy z Funduszem; 

[6)   informacji o prawomocnych orzeczeniach sądów o skazaniu za przestępstwo określone w 

art. 54 ust. 2, 3 lub 5 ustawy o refundacji lub art. 228-230, art. 286 lub art. 296a ustawy z 

dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.] 
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Art. 189. 

1. (uchylony). 

[2. Świadczeniodawcy, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, są 

obowiązani do gromadzenia i przekazywania Funduszowi danych, o których mowa w art. 

190 ust. 1 i 2.] 

<2. Świadczeniodawcy, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 

oraz składający wnioski, o których mowa w art. 132c ust. 1, są obowiązani do 

gromadzenia i przekazywania Funduszowi danych, o których mowa w art. 190 ust. 1 

i 2, w zakresie dotyczącym świadczeń objętych umowami i wnioskami.> 

3. (uchylony). 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852, 

1655 i 1818 oraz z 2020 r. poz. 322) 

Art. 27. 

1. Certyfikaty, o których mowa w art. 26 ust. 2 i 3, są wydawane osobom, które ukończyły 

szkolenie w dziedzinie uzależnienia, zgodne z programem wybieranym w drodze 

konkursu przeprowadzanego przez Biuro co najmniej raz w roku kalendarzowym. 

2. Oferty konkursowe, składane do Biura, zawierają następujące dane: 

1)   imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę (firmę), siedzibę i adres 

siedziby oferenta; 

2)   formę organizacyjno-prawną oferenta; 

3)    numer wpisu oferenta do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym 

albo innego właściwego rejestru oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile 

oferent takie numery posiada; 

4)   miejsce prowadzenia szkolenia; 

5)   planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia szkolenia; 

6)   program szkolenia. 

3. Podmiot prowadzący szkolenie jest obowiązany zapewniać: 

1)   kadrę dydaktyczną o kwalifikacjach odpowiednich dla właściwego przeprowadzenia 

szkolenia; 

2)   odpowiednią do realizacji programu kształcenia bazę dydaktyczną; 
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3)   posiadanie wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia, uwzględniającego 

narzędzia oceny jakości kształcenia oraz metody tej oceny. 

4. Oferty rozpatruje komisja konkursowa wyłoniona przez dyrektora Biura. 

5. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, kończy się egzaminem organizowanym przez Biuro co 

najmniej dwa razy w roku. 

6. Egzamin końcowy składa się z części pisemnej i ustnej. 

7. Certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień może otrzymać osoba, która posiada tytuł 

zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub osoba, która uzyskała 

tytuł magistra uzyskany po studiach w zakresie: praca socjalna, psychologia, pedagogika, 

pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, zdrowie publiczne, nauki o rodzinie, 

teologia lub filozofia. 

8. Certyfikat instruktora terapii uzależnień może otrzymać osoba posiadająca wykształcenie 

co najmniej średnie lub średnie branżowe. 

8a. Osoby ubiegające się o otrzymanie certyfikatów, o których mowa w art. 26 ust. 2 pkt 2 i 

ust. 3, są obowiązane, pod rygorem konieczności ponownego odbycia szkolenia, 

przystąpić do egzaminu w terminie nie dłuższym niż 4 lata od momentu rozpoczęcia 

szkolenia. 

<8b. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii termin, o 

którym mowa w ust. 8a, ulega zawieszeniu na ten okres i dodatkowo na kolejne 12 

miesięcy od dnia odwołania danego stanu.> 

9. Osoby, które ukończyły szkolenie, o którym mowa w ust. 1, i uzyskały certyfikat 

instruktora terapii uzależnień oraz w terminie 3 lat od ukończenia tego szkolenia spełniły 

wymogi, o których mowa w ust. 7, mogą przystąpić do egzaminu w zakresie specjalisty 

psychoterapii uzależnień bez konieczności uczestniczenia w szkoleniu, nie później jednak 

niż w okresie roku po uzyskaniu tytułu magistra. 

10. Koszty szkolenia, o którym mowa w ust. 1, egzaminu oraz wydania certyfikatu ponosi 

uczestnik tego szkolenia. 

11. Biuro prowadzi ewidencję wydawanych certyfikatów. 

12. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, tryb składania 

ofert, kryteria ich oceny oraz terminy postępowania konkursowego, o którym mowa w ust. 

1, uwzględniając konieczność zapewnienia najwyższego poziomu szkolenia. 

13. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 
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1)   wymagania, jakie powinny spełniać podmioty prowadzące szkolenia w dziedzinie 

uzależnień, 

2)   ramowe programy szkoleń w dziedzinie uzależnień, 

3)   tryb i sposób przeprowadzania egzaminu, 

4)   skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin, 

5)    wzory certyfikatów: instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii 

uzależnień; 

- uwzględniając konieczność zapewnienia najwyższego poziomu szkolenia oraz jego 

rodzaj. 

<Art. 44aa. 

1. Kontrolne sprawdzenie faktów, o którym mowa w art. 39 ust. 2 pkt 2, stwierdzenie 

spełniania warunków, o których mowa w art. 35 ust. 4 i art. 40 ust. 4, oraz kontrole, 

o których mowa w art. 44 ust. 1 i 2a, mogą być przeprowadzone przy użyciu 

urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z 

jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z wyłączeniem obowiązku 

okazywania legitymacji służbowej kontrolowanemu oraz wpisu do książki kontroli. 

2. Zawiadomienie o przeprowadzaniu czynności, o których mowa w ust. 1, zawiera 

informację o zakresie, formie i terminach przetwarzania danych umożliwiających 

ich przeprowadzenie.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1252 oraz z 2020 r. poz. 284 i 285) 

Art. 29a. 

1. Dopuszcza się wprowadzenie do obrotu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 1 i 4 sprowadzanych z zagranicy, bez 

konieczności realizowania obowiązku określonego w art. 29, jeżeli ich zastosowanie jest 

niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia, pod warunkiem, że dany środek jest 

dopuszczony do obrotu w kraju, z którego jest sprowadzany. 

[2. Podstawą wprowadzenia do obrotu środków, o których mowa w ust. 1, jest 

zapotrzebowanie szpitala albo lekarza prowadzącego leczenie poza szpitalem.] 
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<2. Podstawą wprowadzenia do obrotu środków, o których mowa w ust. 1, jest 

zapotrzebowanie wystawione przez lekarza w podmiocie wykonującym działalność 

leczniczą na środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego stosowany w 

podmiocie wykonującym działalność leczniczą lub stosowany poza podmiotem 

wykonującym działalność leczniczą, którego zasadność wystawienia została 

potwierdzona przez konsultanta z danej dziedziny medycyny.> 

<2a. Zapotrzebowanie, o którym mowa w ust. 2, składa się do ministra właściwego do 

spraw zdrowia za pośrednictwem Systemu Obsługi Importu Docelowego, o którym 

mowa w art. 31c ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 

zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 702), zwanego dalej „SOID”. 

2b. Założenie konta w SOID następuje na zasadach przewidzianych w art. 4ab ust. 1, 3, 

5 i 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 

944). 

2c. Zapotrzebowania, o których mowa w ust. 2, podpisują odpowiednio: 

1) lekarz wystawiający zapotrzebowanie, osoba uprawniona do reprezentacji 

podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz konsultant potwierdzający 

zasadność wystawienia zapotrzebowania – w przypadku zapotrzebowania na 

środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego stosowany w 

podmiocie wykonującym działalność leczniczą, 

2) lekarz wystawiający zapotrzebowanie oraz konsultant potwierdzający zasadność 

wystawienia zapotrzebowania – w przypadku zapotrzebowania na środek 

spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego stosowany poza podmiotem 

wykonującym działalność leczniczą 

– kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem 

osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzenia pochodzenia i 

integralności danych w postaci elektronicznej dostępnego w systemie 

teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych. 

2d. Zapotrzebowanie na środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

stosowany w podmiocie wykonującym działalność leczniczą zawiera: 

1) dane podmiotu wykonującego działalność leczniczą składającego 

zapotrzebowanie: 



- 219 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

a) nazwę (firmę) łącznie z nazwą jednostki organizacyjnej lub nazwą komórki 

organizacyjnej, jeżeli dotyczy, 

b) numer identyfikacji podatkowej (NIP), 

c) numer wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 

d) resortowy kod identyfikacyjny jednostki organizacyjnej lub komórki 

organizacyjnej, o którym mowa w art. 105 ust. 4a ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567), jeżeli dotyczy, 

e) dane adresowe, 

f) adres poczty elektronicznej, na który zostanie wysłana informacja o 

rozpatrzeniu zapotrzebowania; 

2) dane lekarza wystawiającego zapotrzebowanie: 

a) imię i nazwisko, 

b) numer prawa wykonywania zawodu; 

3) dane osoby uprawnionej do reprezentacji: 

a) imię i nazwisko, 

b) stanowisko, 

c) adres poczty elektronicznej; 

4) dane pacjenta, dla którego wystawiono zapotrzebowanie, jeżeli dotyczy: 

a) imię i nazwisko pacjenta, 

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

osobistego lub paszportu, 

c) w przypadku osób małoletnich, którym nie nadano numeru PESEL – numer 

PESEL przedstawiciela ustawowego albo opiekuna, jeżeli został ustanowiony, 

a w przypadku jego braku – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu 

przedstawiciela ustawowego albo opiekuna; 

5) dane dotyczące środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego: 

a) nazwę środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

b) skład środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

c) postać środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

d) ilość i jednostkę ilości, 

e) czas trwania kuracji – w dniach, jeżeli dotyczy, 

f) uzasadnienie zapotrzebowania, 

g) nazwę producenta, 
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h) rozpoznanie według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i 

Problemów Zdrowotnych; 

6) dane konsultanta z danej dziedziny medycyny potwierdzającego zasadność 

wystawienia zapotrzebowania: 

a) imię i nazwisko, 

b) numer prawa wykonywania zawodu, 

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

d) oznaczenie typu konsultanta (wojewódzki albo krajowy), 

e) oznaczenie dziedziny medycyny. 

2e. Zapotrzebowanie na środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

stosowany poza podmiotem wykonującym działalność leczniczą zawiera: 

1) dane podmiotu wykonującego działalność leczniczą składającego 

zapotrzebowanie: 

a) nazwę (firmę) łącznie z nazwą jednostki organizacyjnej lub nazwą komórki 

organizacyjnej – jeżeli dotyczy, 

b) numer identyfikacji podatkowej (NIP), 

c) numer wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 

d) resortowy kod identyfikacyjny jednostki organizacyjnej lub komórki 

organizacyjnej, o którym mowa w art. 105 ust. 4a ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej, jeżeli dotyczy, 

e) dane adresowe; 

2) dane lekarza wystawiającego zapotrzebowanie: 

a) imię i nazwisko, 

b) numer prawa wykonywania zawodu; 

3) dane pacjenta, dla którego wystawiono zapotrzebowanie: 

a) imię i nazwisko pacjenta, 

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

osobistego lub paszportu, 

c) w przypadku osób małoletnich, którym nie nadano numeru PESEL – numer 

PESEL przedstawiciela ustawowego albo opiekuna, jeżeli został ustanowiony, 

a w przypadku jego braku – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu 

przedstawiciela ustawowego albo opiekuna, 
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d) adres poczty elektronicznej, na który zostanie wysłana informacja o 

rozpatrzeniu zapotrzebowania, 

e) adres pacjenta; 

4) dane dotyczące środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego: 

a) nazwę środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

b) skład środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

c) postać środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

d) ilość i jednostkę ilości, 

e) czas trwania kuracji – w dniach, 

f) uzasadnienie zapotrzebowania, 

g) nazwę producenta, 

h) rozpoznanie według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i 

Problemów Zdrowotnych; 

5) dane konsultanta z danej dziedziny medycyny potwierdzającego zasadność 

wystawienia zapotrzebowania: 

a) imię i nazwisko, 

b) numer prawa wykonywania zawodu, 

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

d) oznaczenie typu konsultanta (wojewódzki albo krajowy), 

e) oznaczenie dziedziny medycyny. 

2f. Przepis art. 4ad ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne stosuje się 

odpowiednio.> 

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, które z uwagi na bezpieczeństwo ich stosowania oraz wielkość obrotu 

powinny być wprowadzone do obrotu z uwzględnieniem obowiązków wynikających z art. 

29. 

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się również do środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, o którym mowa w art. 24 ust. 2 pkt 1 i 4, jeżeli jego odpowiednik w 

rozumieniu 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 i 999) - zwanej dalej "ustawą o refundacji", jest już wprowadzony do obrotu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w odniesieniu do którego wydano decyzję, o 

której mowa w art. 32. 
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[5. Minister właściwy do spraw zdrowia wydaje zgodę na sprowadzenie z zagranicy środka 

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o którym mowa w art. 24 ust. 2 

pkt 1 i 4. Kopia decyzji przekazywana jest niezwłocznie Głównemu Inspektorowi 

Sanitarnemu.] 

<5. Minister właściwy do spraw zdrowia wydaje zgodę na sprowadzenie z zagranicy 

środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o którym mowa w art. 

24 ust. 2 pkt 1 i 4. Zgoda jest udostępniana niezwłocznie Głównemu Inspektorowi 

Sanitarnemu w SOID. Zgoda na sprowadzenie z zagranicy środka spożywczego 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego nie ma formy decyzji administracyjnej i nie 

mają do niej zastosowania przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 i 695).> 

[6. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia szczegółowy 

sposób i tryb sprowadzania z zagranicy produktów, o których mowa w ust. 1, w tym: 

1)   wzór zapotrzebowania wraz z wnioskiem o wydanie zgody na refundację, o której 

mowa w art. 39 ustawy o refundacji, 

2)   sposób potwierdzania przez ministra właściwego do spraw zdrowia okoliczności, o 

których mowa w ust. 3 i 4, 

3)   sposób prowadzenia przez hurtownie, apteki i szpitale ewidencji sprowadzanych 

produktów oraz 

4)   zakres informacji przekazywanych przez hurtownię farmaceutyczną ministrowi 

właściwemu do spraw zdrowia 

- uwzględniając bezpieczeństwo ich stosowania.] 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) 

 

Art. 47. 

1. Pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z 

którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, mogą być 

skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii. Do pracy przy zwalczaniu epidemii mogą 



- 223 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

być skierowane także inne osoby, jeżeli ich skierowanie jest uzasadnione aktualnymi 

potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii. 

2. Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii następuje w drodze decyzji. 

3. Skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii nie podlegają: 

1)   osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat; 

2)   
(58)

 kobiety w ciąży; 

2a)  
(59)

 osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat; 

2b)  
(60)

 osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat; 

2c)  
(61)

 osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub 

orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego; 

3)   osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy; 

[4)   inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi;] 

<4) inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi, na których przebieg 

ma wpływ zakażenie lub zachorowanie na chorobę zakaźną będącą przyczyną 

epidemii lub orzeczona choroba przewlekła ma wpływ na przebieg lub 

zachorowanie na chorobę zakaźną;> 

5)   osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób 

zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 152), oraz 

posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej. 

3a. 
(62)

 W przypadku gdy dziecko w wieku powyżej 14 lat jest wychowywane przez dwoje 

osób, którym przysługuje władza rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu epidemii może 

zostać skierowana wyłącznie jedna z nich. 

<3b. Orzeczenie w sprawie choroby, o której mowa w ust. 3 pkt 4, wydaje lekarz 

posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny, której dotyczy 

choroba przewlekła lub lekarz specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych.> 

4. Decyzję o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii na terenie województwa, w 

którym osoba skierowana posiada miejsce pobytu lub jest zatrudniona, wydaje właściwy 

wojewoda, a w razie skierowania do pracy na obszarze innego województwa - minister 

właściwy do spraw zdrowia. 

5. Od decyzji wojewody przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zdrowia. 

<5a. W ramach postępowania w sprawie rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w ust. 

5, albo wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy: 

1) wojewoda może wystąpić do konsultanta wojewódzkiego, 
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2) minister właściwy do spraw zdrowia może wystąpić do konsultanta krajowego 

– z dziedziny medycyny, której dotyczy choroba przewlekła, lub z dziedziny chorób 

zakaźnych, celem uzyskania orzeczenia w sprawie choroby, o której mowa w ust. 

3 pkt 4. 

5b. Orzeczenie właściwego konsultanta wojewódzkiego albo właściwego konsultanta 

krajowego z dziedziny medycyny, której dotyczy choroba przewlekła lub z dziedziny 

chorób zakaźnych, o którym mowa w ust. 5a, jest wydawane w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania wniosku.> 

6. Wniesienie środka odwoławczego nie wstrzymuje wykonania decyzji. 

6a. 
(63)

 Decyzje, o których mowa w ust. 4: 

1)   mogą być przekazywane w każdy możliwy sposób zapewniający dotarcie decyzji do 

adresata, w tym ustnie; 

2)   nie wymagają uzasadnienia; 

3)   przekazane w sposób inny niż na piśmie, są następnie doręczane na piśmie po ustaniu 

przyczyn uniemożliwiających doręczenie w ten sposób. 

7. Decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii stwarza obowiązek pracy przez 

okres do 3 miesięcy w podmiocie leczniczym lub w innej jednostce organizacyjnej 

wskazanych w decyzji. 

8. Osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii dotychczasowy pracodawca jest 

obowiązany udzielić urlopu bezpłatnego na czas określony w decyzji, o której mowa w 

ust. 2. Okres urlopu bezpłatnego zalicza się do okresu pracy, od którego zależą 

uprawnienia pracownicze u tego pracodawcy. 

9. Podmiot leczniczy lub jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 7, nawiązują z osobą 

skierowaną do pracy stosunek pracy na czas wykonywania określonej pracy, na okres nie 

dłuższy niż wskazany w decyzji. 

10. 
(64)

 Osobie skierowanej do pracy na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 2, 

przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 150% przeciętnego 

wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie 

wskazanym w tej decyzji lub w innym podobnym zakładzie, jeżeli w zakładzie 

wskazanym nie ma takiego stanowiska. Wynagrodzenie nie może być niższe niż 

wynagrodzenie, które osoba skierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii otrzymała w 

miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym wydana została decyzja o skierowaniu jej do 

pracy przy zwalczaniu epidemii. 
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11. Osobie, o której mowa w ust. 10, przysługuje zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i 

wyżywienia, na zasadach określonych w przepisach o ustalaniu oraz wysokości należności 

przysługującej pracownikom państwowych jednostek z tytułu podróży służbowych na 

obszarze kraju. Zwrot kosztów z tytułu zakwaterowania lub wyżywienia nie przysługuje 

w przypadku zapewnienia w miejscu wykonywania pracy bezpłatnego zakwaterowania 

lub wyżywienia. 

12. Koszty świadczeń zdrowotnych udzielanych w związku ze zwalczaniem epidemii oraz 

koszty, o których mowa w ust. 10 i 11, są finansowane z budżetu państwa z części, której 

dysponentem jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce udzielania świadczeń. 

13. Przez czas trwania obowiązku, o którym mowa w ust. 7, z osobą skierowaną do pracy 

przy zwalczaniu epidemii nie może być rozwiązany dotychczasowy stosunek pracy ani nie 

może być dokonane wypowiedzenie umowy o pracę, chyba że istnieje podstawa do 

rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika albo w przypadku 

zmiany lub uchylenia decyzji. Przepisy art. 63-67 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040) stosuje się odpowiednio. 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186) 

 

Art. 15. 

1. Prezes Urzędu może, w drodze decyzji administracyjnej, wydać pozwolenie na 

wprowadzenie do obrotu lub wprowadzenie do używania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej pojedynczych wyrobów <medycznych do diagnostyki in vitro>, które są 

niezbędne do osiągnięcia koniecznych celów profilaktycznych, diagnostycznych lub 

terapeutycznych, a dla których nie zostały wykonane procedury oceny zgodności 

potwierdzające, że wyroby spełniają odnoszące się do nich wymagania zasadnicze. 

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest wydawana na wniosek świadczeniodawcy, 

konsultanta, o którym mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w 

ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 886), Prezesa Agencji Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji lub Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, uzasadniony 

koniecznością ratowania życia lub zdrowia pacjenta lub ochrony zdrowia publicznego. 
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<3. Prezes Urzędu może wydać, w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek 

podmiotu wykonującego działalność leczniczą, konsultanta w ochronie zdrowia, o 

którym mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie 

zdrowia, Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia lub Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych 

pozwolenie, o którym mowa w art. 59 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów 

medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i 

rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 

93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 1, z późn. zm.), na wprowadzenie 

do obrotu lub do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonego 

wyrobu, w przypadku którego nie przeprowadzono procedur oceny zgodności. 

4. We wniosku, o którym mowa w ust. 3, należy wskazać, czy wyrób będzie miał 

zastosowanie do jednego pacjenta, czy większej liczby pacjentów.> 

 

Art. 68. 

1. Nadzór nad wyrobami wytwarzanymi, wprowadzanymi i wprowadzonymi do obrotu, 

wprowadzonymi do używania lub przekazanymi do oceny działania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Prezes Urzędu. 

2. Prezes Urzędu, sprawując nadzór, o którym mowa w ust. 1, współpracuje z: 

1)   Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, 

2)   Głównym Inspektorem Sanitarnym, 

3)   Głównym Lekarzem Weterynarii, 

4)   Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 

5)    Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, 

6)   Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego, 

7)   Głównym Inspektorem Pracy, 

8)   Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki, 

9)    Ministrem Obrony Narodowej, 

10)  Komendantem Głównym Policji, 

11)  Prezesem Głównego Urzędu Miar, 

12)  Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia, 

13)  Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, 
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14)  Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, 

[15)  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,] 

<15) Centrum e-Zdrowia,> 

16)  Centralnym Ośrodkiem Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, 

17)  Centralnym Ośrodkiem Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej 

- w zakresie właściwym dla tych podmiotów. 

3. Podmioty, o których mowa w ust. 2, powiadamiają Prezesa Urzędu o stwierdzonych 

nieprawidłowościach dotyczących wyrobów. 

4. Prezes Urzędu wydaje na wniosek organu celnego właściwego ze względu na lokalizację 

towaru oraz przedmiot wniosku opinię w sprawie spełniania przez wyrób określonych dla 

niego wymagań. 

4a. W razie stwierdzenia w opinii, o której mowa w ust. 4, że wyrób stwarza poważne 

zagrożenie, Prezes Urzędu może wszcząć postępowanie w sprawie zniszczenia wyrobu w 

przypadkach określonych w art. 29 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie 

akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do 

obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, 

str. 30). 

4b. Stroną postępowania w sprawie zniszczenia wyrobu jest importer. 

4c. (uchylony). 

4d. (uchylony). 

4e. Koszty przechowywania wyrobu w okresie trwania postępowania w sprawie zniszczenia 

wyrobu i koszty jego zniszczenia ponosi importer. 

5. Organy celne informują Prezesa Urzędu o działaniach podjętych w odniesieniu do 

zatrzymanych wyrobów. 

6. (uchylony). 

6a. Szczegółowe zasady współpracy między organami celnymi a Prezesem Urzędu mogą 

zostać określone w drodze porozumienia. 

7. W celu umożliwienia sprawowania nadzoru, o którym mowa w ust. 1, organy administracji 

publicznej są obowiązane, na żądanie Prezesa Urzędu, niezwłocznie udostępnić mu 

następujące posiadane dane dotyczące wyrobu i podmiotu prowadzącego obrót wyrobem: 

1)   nazwę lub nazwisko i imię oraz adres podmiotu prowadzącego obrót wyrobem i, jeżeli 

są dostępne, jego numer telefonu, numer faksu i adres poczty elektronicznej; 
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2)   nazwę lub nazwisko i imię oraz adres wytwórcy wyrobu; 

3)   nazwę handlową i nazwę rodzajową wyrobu. 

8. Prezes Urzędu, na wniosek podmiotów, o których mowa w ust. 2, uzasadniony potrzebą 

wykonywania ich ustawowych zadań, udostępnia posiadane informacje i dokumenty 

dotyczące wyrobu. 

9. Prezes Urzędu w wykonywaniu ustawy współpracuje i wymienia informacje z właściwymi 

organami państw trzecich oraz instytucjami Unii Europejskiej, także w formie 

elektronicznej, bez konieczności stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

10. Usługodawcy zapewniający środki porozumiewania się na odległość są obowiązani, na 

żądanie Prezesa Urzędu, niezwłocznie udostępnić mu dane dotyczące wyrobów i 

podmiotów prowadzących sprzedaż wysyłkową wyrobów określone w ust. 7, w celu 

umożliwienia mu sprawowania nadzoru, o którym mowa w ust. 1. 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 

567) 

Art. 46. 

1. Odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą 

ponosi kierownik. 

2. Kierownikiem podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą może być osoba, która: 

1)   posiada wykształcenie wyższe; 

2)   posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania 

obowiązków kierownika; 

3)   posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo 

ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż 

pracy; 

4)   nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie. 

3. W przypadku podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami podmiot tworzący 

nawiązuje z kierownikiem stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę 

albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną. 

<3a. W przypadku odwołania kierownika podmiotu leczniczego niebędącego 

przedsiębiorcą albo w innym przypadku nieobsadzenia stanowiska kierownika 
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podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, podmiot tworzący wyznacza do 

pełnienia obowiązków kierownika jednego z jego zastępców albo innego pracownika 

spełniającego warunki określone w ust. 2, albo zatrudnia w tym celu inną osobę 

spełniającą warunki określone w ust. 2 na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy liczony od 

dnia odwołania kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą albo 

od dnia nieobsadzenia tego stanowiska. Przepis art. 49 ust. 6a stosuje się 

odpowiednio.> 

4. Przepisu ust. 2 pkt 3 nie stosuje się do kierownika podmiotu leczniczego wykonującego 

działalność leczniczą dla osób pozbawionych wolności. 

 

Art. 49. 

1. W podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą przeprowadza się konkurs na 

stanowisko: 

1)   kierownika; 

2)   zastępcy kierownika, w przypadku gdy kierownik nie jest lekarzem; 

3)   ordynatora; 

4)   naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek; 

5)   pielęgniarki oddziałowej. 

2. Konkurs na stanowisko kierownika ogłasza podmiot tworzący, a na pozostałe stanowiska - 

kierownik. 

3. Jeżeli do konkursu nie zgłosiło się co najmniej dwóch kandydatów lub w wyniku konkursu 

nie wybrano kandydata albo z kandydatem wybranym w postępowaniu konkursowym nie 

nawiązano stosunku pracy albo nie zawarto umowy cywilnoprawnej, odpowiednio 

podmiot tworzący lub kierownik ogłasza nowy konkurs w okresie 30 dni od dnia 

zakończenia postępowania w poprzednim konkursie. 

4. Jeżeli w wyniku postępowania w dwóch kolejnych konkursach kandydat nie został 

wybrany z przyczyn określonych w ust. 3, odpowiednio podmiot tworzący albo kierownik 

nawiązuje stosunek pracy albo zawiera umowę cywilnoprawną z osobą przez siebie 

wskazaną po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej. 

5. Z kandydatem wybranym w drodze konkursu lub wskazanym w trybie ust. 4 na stanowisko 

określone w ust. 1 pkt 2-5 kierownik nawiązuje stosunek pracy na podstawie umowy o 

pracę. 
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6. Z kandydatem na stanowisko określone w ust. 1, wybranym w drodze konkursu lub 

wskazanym w trybie ust. 4, nawiązuje się stosunek pracy albo zawiera umowę 

cywilnoprawną na 6 lat. Okres ten może być przedłużony do 8 lat, jeżeli do osiągnięcia 

wieku emerytalnego pracownikowi brakuje nie więcej niż 2 lata. 

<6a. W przypadku ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii, okres, o którym mowa w ust. 6, zostaje 

przedłużony o czas trwania danego stanu oraz o kolejne 90 dni od dnia jego 

odwołania.> 

7. W przypadku gdy zgodnie z regulaminem organizacyjnym oddziałem kieruje lekarz 

niebędący ordynatorem, na stanowisko lekarza kierującego oddziałem konkursu nie 

przeprowadza się. 

8. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób przeprowadzania konkursu, o którym mowa w ust. 1, 

2)   skład oraz tryb i warunki powoływania i odwoływania komisji konkursowej, 

3)   ramowy regulamin przeprowadzania konkursu, o którym mowa w ust. 1 

- kierując się potrzebą zapewnienia przejrzystości procedury konkursowej. 

 

Art. 53a. 

[1. W terminie do dnia 31 maja każdego roku kierownik samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej sporządza i przekazuje podmiotowi tworzącemu raport o sytuacji 

ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.] 

<1. Kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej każdego roku 

sporządza i udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej raport o sytuacji 

ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 

terminie 2 miesięcy od dnia upływu terminu do sporządzenia rocznego sprawozdania 

finansowego.> 

2. Raport, o którym mowa w ust. 1, jest przygotowywany na podstawie sprawozdania 

finansowego za poprzedni rok obrotowy i zawiera w szczególności analizę sytuacji 

ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy, prognozę sytuacji ekonomiczno-

finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń oraz 

informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 
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3. Analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej, o których mowa w ust. 2, 

dokonuje się na podstawie wskaźników ekonomiczno-finansowych. 

4. Podmiot tworzący dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie raportu, o którym mowa w ust. 1. 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wskaźniki ekonomiczno-

finansowe, o których mowa w ust. 3, sposób ich obliczania oraz przypisane im punktowe 

oceny służące do analizy ekonomiczno-finansowej, mając na uwadze zapewnienie 

przejrzystości i jednolitości analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz porównywalności tych wskaźników. 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 

2020 r. poz. 702) 

Art. 4. 

1. W systemie informacji są przetwarzane dane udostępniane nieodpłatnie przez podmioty 

prowadzące rejestry medyczne oraz rejestry publiczne w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy z 

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne, w zakresie określonym w ustawie. 

2. W systemie informacji są przetwarzane dane przekazywane lub udostępniane nieodpłatnie 

przez usługodawców. 

3. W systemie informacji są przetwarzane dane dotyczące usługobiorców, które obejmują: 

1)   dane osobowe: 

a)  imię (imiona) i nazwisko, 

b)  nazwisko rodowe, 

ba)   imiona i nazwiska rodowe oraz numery PESEL rodziców, 

c)  płeć, 

d)  obywatelstwo, 

e)  (uchylona), 

f)  wykształcenie, 

g)  numer PESEL, 
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<ga) serię i numer dowodu osobistego lub paszportu oraz datę ważności tych 

dokumentów,> 

h)  datę urodzenia, 

i)   w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - seria i numer 

paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość albo niepowtarzalny 

identyfikator nadany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dla celów 

transgranicznej identyfikacji, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym 

Komisji (UE) 2015/1501 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ram 

interoperacyjności na podstawie art. 12 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i 

usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym 

(Dz. Urz. UE L 235 z 09.09.2015, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej 

"rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/1501", 

ia)   w przypadku noworodków, które nie mają nadanego numeru PESEL i nie 

posiadają serii i numeru innego dokumentu stwierdzającego tożsamość - numer 

PESEL przedstawiciela ustawowego albo seria i numer jego paszportu albo innego 

dokumentu stwierdzającego jego tożsamość albo niepowtarzalny identyfikator 

nadany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dla celów transgranicznej 

identyfikacji, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 

2015/1501, 

j)  adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji, 

ja)   adres zameldowania, 

k)  adres miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli dana osoba 

nie ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, 

l)  adres poczty elektronicznej, 

m)  numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

n)   informację o posiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o 

stopniu niepełnosprawności, 

o)   informacje o uprawnieniach dodatkowych, w tym numer i termin ważności 

dokumentów potwierdzających te uprawnienia oraz datę utraty tych uprawnień, 

p)  numery identyfikacyjne i numery ewidencyjne nadawane usługobiorcom przez 

płatników lub usługodawców, 
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r)   datę zgonu albo datę znalezienia zwłok, 

s)  dane dotyczące zaświadczenia lekarskiego, o których mowa w art. 55 ust. 3 ustawy 

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

społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590), 

t)  przyczynę zgonu, 

u)  informację o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, 

v)  numer identyfikacyjny płatnika, 

w)  numer telefonu kontaktowego, 

x)  informację o sprzeciwie zawartym w centralnym rejestrze sprzeciwów na pobranie 

komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich, o którym mowa w art. 7 ust. 1 

ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu 

komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1405); 

2)   jednostkowe dane medyczne; 

3)   datę dokonania wpisu. 

4. Dane, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. f, są przetwarzane wyłącznie w celach 

statystycznych. 

5. Dane adresowe usługodawców oraz usługobiorców wykorzystywane w systemie informacji 

są systematycznie aktualizowane i weryfikowane w oparciu o referencyjne bazy danych, o 

których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4-6 i 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 

geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 i 284), za pośrednictwem usług 

dostępnych w geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej, o którym mowa w art. 

13 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 177 i 284). 

Art. 5. 

1. System informacji obejmuje bazy danych funkcjonujące w ramach: 

1)   SIM; 

2)   dziedzinowych systemów teleinformatycznych: 

a)  Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego 

dalej "Systemem RUM - NFZ", 

b)  Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia, 

c)  Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia, 

d)  (uchylona), 
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e)  Systemu Monitorowania Zagrożeń, 

f)  Systemu Monitorowania Dostępności do Świadczeń Opieki Zdrowotnej, 

g)  Systemu Monitorowania Kosztów Leczenia, 

h)  Zintegrowanego System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, 

i)  Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, 

j)  Systemu Obsługi List Refundacyjnych, 

k)  Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia, 

l)   Rejestru Asystentów Medycznych, zwanego dalej "RAM" [;] <,> 

<m) Systemu Obsługi Importu Docelowego;> 

3)   rejestrów medycznych. 

2. System informacji jest obsługiwany przez: 

1)   Platformę Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów 

Medycznych; 

2)   Elektroniczną Platformę Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych 

o Zdarzeniach Medycznych. 

3. Systemy teleinformatyczne obsługujące system informacji w zakresie przypisanych im 

zadań korzystają z usług dostarczanych przez Elektroniczną Platformę Usług 

Administracji Publicznej. 

[3a. Dane zawarte w systemach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, e, g-j, l oraz w pkt 

3, nie podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).] 

<3a. Dane zawarte w systemach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, e, g–j, l i m 

oraz pkt 3, nie podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 oraz 

z 2020 r. poz. 695).> 

<3b. Dane o usługobiorcach, usługodawcach, pracownikach medycznych oraz 

produktach leczniczych przetwarzane w systemach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 

lit. b, c, e oraz h–m, są weryfikowane w rejestrach, o których mowa w art. 15 ust. 1, 

art. 16 ust. 1, art. 17 ust. 1 i art. 17a ust. 1. 

3c. Podmioty prowadzące bazy danych, o których mowa w ust. 1, zapewniają ministrowi 

właściwemu do spraw zdrowia oraz jednostce podległej ministrowi właściwemu do 

spraw zdrowia, właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, w 

zakresie realizacji zadań publicznych, nieodpłatny dostęp do danych zawartych w 
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tych bazach danych. Dane osobowe podlegają ochronie na podstawie przepisów o 

ochronie danych osobowych i są chronione przed dostępem do nich osób 

nieuprawnionych.> 

4. Systemy teleinformatyczne obsługujące system informacji w zakresie danych dotyczących 

obiektów przestrzennych wykorzystują za pośrednictwem usług dostępnych w geoportalu 

infrastruktury informacji przestrzennej, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 4 

marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, referencyjne bazy danych, o 

których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4-6, 8, 9 i 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 

geodezyjne i kartograficzne, a także dostarczają do geoportalu infrastruktury informacji 

przestrzennej dane adresowe usługodawców. 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia może powierzyć, w drodze porozumienia, 

właściwemu ministrowi wykonywanie zadań związanych z dostarczeniem, utrzymaniem, 

obsługą techniczną oraz zachowaniem ciągłości funkcjonowania systemów 

teleinformatycznych. 

Art. 7b. 

1. Dostęp do IKP następuje za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 7 ust. 1, po 

uwierzytelnieniu usługobiorcy, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego 

upoważnionej w sposób określony w art. 20a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

1a. Dostęp do IKP, w pełnym lub ograniczonym zakresie funkcjonalności, może być 

zapewniany przez ministra właściwego do spraw zdrowia za pośrednictwem publicznej 

aplikacji mobilnej, o której mowa w art. 19e ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, po potwierdzeniu 

danych osobowych usługobiorcy przy użyciu certyfikatu, o którym mowa w art. 19e ust. 

2a tej ustawy. 

2. W celu umożliwienia dostępu przedstawiciela ustawowego do IKP usługobiorcy będącego 

osobą małoletnią Narodowy Fundusz Zdrowia jest obowiązany przekazywać jednostce 

podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwej w zakresie systemów 

informacyjnych ochrony zdrowia informacje o członkach rodziny zgłoszonych do 

ubezpieczenia zdrowotnego, w tym kod stopnia pokrewieństwa albo powinowactwa 

między osobą zgłaszającą a zgłaszaną, wraz z identyfikatorami tych osób, o których 

mowa w art. 17c ust. 2. 
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[3. W celu umożliwienia dostępu przedstawiciela ustawowego do IKP usługobiorcy będącego 

osobą małoletnią minister właściwy do spraw rodziny jest obowiązany przekazywać 

jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwej w zakresie 

systemów informacyjnych ochrony zdrowia, dane zawarte w rejestrze centralnym, o 

których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a-e, h oraz ib ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o 

pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407).] 

<3. W celu umożliwienia dostępu przedstawiciela ustawowego do IKP usługobiorcy 

będącego osobą małoletnią minister właściwy do spraw rodziny jest obowiązany 

przekazywać jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia 

właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, dane zawarte w 

rejestrze centralnym, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a–e, h, ib oraz o 

ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 

2019 r. poz. 2407).> 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach w celu umożliwienia dostępu przedstawiciela 

ustawowego usługobiorcy do IKP usługobiorcy jednostka podległa ministrowi 

właściwemu do spraw zdrowia właściwa w zakresie systemów informacyjnych ochrony 

zdrowia dokonuje potwierdzenia tożsamości przedstawiciela ustawowego usługobiorcy 

oraz jego prawa do działania w imieniu usługobiorcy. 

<4a. W celu umożliwienia dostępu przedstawiciela ustawowego do IKP usługobiorcy, 

przedstawiciel ustawowy tego usługobiorcy, który taki dostęp już uzyskał na 

podstawie danych, o których mowa w ust. 2 lub 3, albo w trybie, o którym mowa w 

ust. 4, może potwierdzić prawo do działania w imieniu usługobiorcy przez innego 

przedstawiciela ustawowego, w drodze oświadczenia złożonego za pośrednictwem 

IKP. 

4b. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4a, przedstawiciel ustawowy składa pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

Oświadczenie zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta 

zastępuje pouczenie właściwej instytucji o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń.> 

5. Jednostka podległa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwa w zakresie 

systemów informacyjnych ochrony zdrowia może zablokować dostęp do IKP 

przedstawiciela ustawowego usługobiorcy: 



- 237 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1)   z urzędu, w przypadku powzięcia wątpliwości co do możliwości działania przez tę 

osobę w imieniu usługobiorcy; 

2)   na wniosek, po wykazaniu przez składającego wniosek interesu prawnego lub 

faktycznego. 

Art. 9a. 

[1. Administrator danych, o którym mowa w art. 10 ust. 8, art. 23 ust. 6, art. 24 ust. 6, art. 26 

ust. 6, art. 28 ust. 2, art. 29 ust. 5 i 6, art. 30 ust. 3, art. 30a ust. 4 oraz art. 31a ust. 6, w 

celu zapewnienia eksploatacji systemów teleinformatycznych, o których mowa w art. 10 

ust. 1 i 2, art. 23 ust. 1 i 2, art. 24 ust. 1 i 2, art. 26 ust. 1 i 2, art. 28 ust. 1, art. 29 ust. 1 i 

2, art. 30 ust. 1 i 2, art. 30a ust. 1 i 2 oraz art. 31a ust. 1, może upoważnić administratora 

systemu, o którym mowa w art. 10 ust. 7, art. 23 ust. 5, art. 24 ust. 7, art. 26 ust. 8, art. 28 

ust. 2a, art. 29 ust. 7, art. 30 ust. 4, art. 30a ust. 3 oraz art. 31a ust. 5, do powierzania 

przetwarzania danych przetwarzanych w tych systemach podmiotom wyspecjalizowanym 

w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych.] 

[2. Podmioty wyspecjalizowane w zapewnianiu obsługi technicznej systemów 

teleinformatycznych, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do stworzenia warunków 

organizacyjnych i technicznych zapewniających ochronę przetwarzanych danych, w 

szczególności zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym dostępem, nielegalnym 

ujawnieniem lub pozyskaniem, a także ich modyfikacją, uszkodzeniem, zniszczeniem lub 

utratą. 

3. Administrator danych, o którym mowa w ust. 1, może kontrolować podmioty 

wyspecjalizowane w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych, o 

których mowa w ust. 1, w zakresie realizacji wymagań, o których mowa w ust. 2, oraz 

sposobu realizacji celów powierzenia danych przetwarzanych w systemach, o których 

mowa w ust. 1.] 

<2. Jeżeli administrator danych przetwarzanych w SIM, dziedzinowych systemach 

teleinformatycznych lub rejestrach medycznych lub podmiot przez niego 

upoważniony zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, o 

której mowa w art. 28 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), podmiot, któremu powierzono przetwarzanie tych danych, jest obowiązany 
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do stworzenia warunków organizacyjnych i technicznych zapewniających ochronę 

przetwarzanych danych, w szczególności zabezpieczenia danych przed 

nieuprawnionym dostępem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, a także ich 

modyfikacją, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą. 

3. Administrator danych, o którym mowa w ust. 2, lub podmiot przez niego 

upoważniony może kontrolować podmioty, którym powierzono przetwarzanie 

danych osobowych w zakresie realizacji wymagań, o których mowa w ust. 2, oraz 

sposobu realizacji celów powierzenia danych przetwarzanych w systemach, o 

których mowa w ust. 2.> 

[4. Podmioty wyspecjalizowane w zapewnianiu obsługi technicznej systemów 

teleinformatycznych, o których mowa w ust. 1, nie mogą powierzać innym podmiotom 

przetwarzania danych przetwarzanych w systemach, o których mowa w ust. 1.] 

[5. W przypadku zaprzestania przetwarzania danych przetwarzanych w systemach, o których 

mowa w ust. 1, przez podmioty wyspecjalizowane w zapewnianiu obsługi technicznej 

systemów teleinformatycznych, o których mowa w ust. 1, w szczególności w związku z ich 

likwidacją, są one obowiązane do przekazania tych danych administratorowi danych, o 

którym mowa w ust. 1. Administrator danych może upoważnić administratora systemu 

SIM, o którym mowa w ust. 1, do przyjęcia tych danych. 

6. Podmioty wyspecjalizowane w zapewnianiu obsługi technicznej systemów 

teleinformatycznych, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do zachowania w tajemnicy 

informacji związanych ze świadczeniobiorcami uzyskanych w związku z powierzeniem 

przetwarzania danych przetwarzanych w systemach, o których mowa w ust. 1. Podmioty te 

są związane tajemnicą także po śmierci świadczeniobiorcy.] 

<5. W przypadku zaprzestania przetwarzania danych przetwarzanych w systemach, o 

których mowa w ust. 2, przez podmioty, którym powierzono przetwarzanie tych 

danych, w szczególności w związku z ich likwidacją, są one obowiązane do 

przekazania tych danych administratorowi danych, o którym mowa w ust. 2, lub 

podmiotowi przez niego upoważnionemu. 

6. Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2, są 

obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji związanych z usługobiorcami 

uzyskanych w związku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych 

przetwarzanych w systemach, o których mowa w ust. 2. Podmioty te są związane 

tajemnicą także po śmierci usługobiorcy.> 
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<Art. 13b. 

1. Usługodawca może dokonać zmiany postaci dokumentacji medycznej prowadzonej i 

przechowywanej w postaci papierowej na postać elektroniczną, zwanej dalej 

„digitalizacją dokumentacji medycznej”, z wyłączeniem dokumentacji medycznej 

będącej materiałem archiwalnym w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164). 

2. Digitalizacja dokumentacji medycznej następuje przez sporządzenie jej 

odwzorowania cyfrowego i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną przez 

usługodawcę do potwierdzenia zgodności odwzorowania cyfrowego z dokumentem w 

postaci papierowej. 

3. Dokument powstały w wyniku digitalizacji dokumentacji medycznej jest równoważny 

oryginałowi tego dokumentu. 

4. Usługodawca informuje usługobiorców przez zamieszczenie w swoim lokalu w 

miejscu ogólnodostępnym lub na stronie internetowej informacji o: 

1) digitalizacji dokumentacji medycznej; 

2) możliwości odbioru dokumentacji medycznej w postaci papierowej we 

wskazanym terminie, nie krótszym niż 1 rok od dnia przekazania informacji, o 

której mowa w pkt 1. 

5. Prawo odbioru dokumentacji medycznej w postaci papierowej przysługuje 

usługobiorcy, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez 

usługobiorcę, a po śmierci usługobiorcy także osobie bliskiej na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2–2b ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta 

i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

6. W przypadku nieodebrania dokumentacji medycznej w postaci papierowej, mimo 

wypełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 4, usługodawca może 

ją zniszczyć w sposób uniemożliwiający identyfikację usługobiorcy. 

7. Przepisy ust. 1–6 stosuje się odpowiednio do deklaracji wyboru, o których mowa w 

art. 9 i art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece 

zdrowotnej, oraz dokumentów niezbędnych do rozliczenia umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz w 

przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.> 
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Art. 15. 

1. Tworzy się rejestr medyczny zwany Centralnym Wykazem Usługobiorców, zawierający 

dane dotyczące usługobiorców. 

2. Zakres danych o usługobiorcy gromadzonych w Centralnym Wykazie Usługobiorców 

obejmuje: 

1)   unikalny identyfikator usługobiorcy; 

2)    dane, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 1 lit. a-d, g-o, r oraz u-x. 

3. Dane do Centralnego Wykazu Usługobiorców, w zakresie określonym w art. 4 ust. 3 pkt 1 

lit. m-o oraz u-v, są obowiązani przekazywać płatnicy, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. 

a. 

4. Dane do Centralnego Wykazu Usługobiorców, w zakresie określonym w art. 4 ust. 3 pkt 1 

lit. j-l oraz w, przekazują usługobiorcy. 

4a. Dane do Centralnego Wykazu Usługobiorców, w zakresie określonym w art. 4 ust. 3 pkt 1 

lit. x, jest obowiązane przekazywać Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw 

Transplantacji "Poltransplant 

4b. Dane do Centralnego Wykazu Usługobiorców, w zakresie określonym w art. 4 ust. 3 pkt 1 

lit. l oraz w, mogą przekazywać również usługodawcy. 

4c. Dane do Centralnego Wykazu Usługobiorców, w zakresie określonym w art. 4 ust. 3 pkt 1 

lit. n oraz o, są obowiązani przekazywać: 

1)   Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 

2)   Minister Obrony Narodowej; 

3)   minister właściwy do spraw wewnętrznych; 

4)   Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych; 

5)   Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

6)   Szef Agencji Wywiadu; 

7)   Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego; 

8)   podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie 

stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2017 r. poz. 2119 oraz z 2020 r. 

poz. 284); 

9)   Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "Poltransplant"; 

10)  Polski Czerwony Krzyż; 

11)  administratorzy danych zawartych w Elektronicznym Krajowym Systemie 

Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, o którym mowa w art. 6d ustawy z 
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dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426). 

[5. Minister właściwy do spraw informatyzacji, jako organ prowadzący rejestr PESEL, o 

którym mowa w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1397 i 2294): 

1)    przekazuje do Centralnego Wykazu Usługobiorców dane, w zakresie określonym w 

art. 4 ust. 3 pkt 1 lit. a-d, g, h, ja oraz r; 

2)    zapewnia stały dostęp do danych, w zakresie określonym w art. 4 ust. 3 pkt 1 lit. a-d, 

g, h, ja oraz r.] 

<5. Minister właściwy do spraw informatyzacji, jako organ prowadzący rejestr PESEL, 

o którym mowa w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1397 i 2294 oraz z 2020 r. poz. 695): 

1) przekazuje do Centralnego Wykazu Usługobiorców dane, w zakresie określonym 

w art. 4 ust. 3 pkt 1 lit. a–d, g–h, ja oraz r; 

2) zapewnia stały dostęp do danych, w zakresie określonym w art. 4 ust. 3 pkt 1 lit. 

a–d, g–h, ja oraz r.> 

5a. Podmioty, o których mowa w ust. 3 i 4c, są obowiązane przekazywać dane, o których 

mowa w art. 4 ust. 3 pkt 1 lit. n oraz o, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 

dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o 

stopniu niepełnosprawności lub powstania uprawnienia albo jego zmiany lub utraty, jeżeli 

takie dane posiadają. 

6. Administratorem danych gromadzonych w Centralnym Wykazie Usługobiorców jest 

minister właściwy do spraw zdrowia. 

7. Administrator danych udostępnia dane zawarte w Centralnym Wykazie Usługobiorców 

usługodawcom, w zakresie określonym w art. 4 ust. 3 pkt 1 lit. a, j-k, n oraz o, w celu 

umożliwienia automatycznego działania systemów teleinformatycznych usługodawców. 

 

Art. 20. 

1. Tworzenie rejestrów medycznych, o których mowa w art. 19 ust. 1, następuje w drodze 

rozporządzenia. W rozporządzeniu minister właściwy do spraw zdrowia określa: 

1)   (uchylony), 

2)   podmiot prowadzący rejestr, 
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3)   okres, na jaki utworzono rejestr - w przypadku rejestru tworzonego na czas 

oznaczony, 

3a)   usługodawców lub podmioty prowadzące rejestry publiczne i rejestry medyczne oraz 

sposób i terminy przekazywania przez nich danych - w przypadku rejestrów 

medycznych, do których przekazywane są dane zgodnie z art. 19 ust. 8, 

4)   sposób prowadzenia rejestru, 

5)   zakres i rodzaj danych przetwarzanych w rejestrze spośród danych określonych w art. 

4 ust. 3, 

5a)  rodzaje identyfikatorów przetwarzanych w rejestrze spośród identyfikatorów 

określonych w art. 17c ust. 2-5 

6)    (uchylony) 

- mając na uwadze analizę potrzeb utworzenia rejestru, o której mowa w art. 19 ust. 3, 

oraz zapewnienie proporcjonalności zakresu i rodzaju danych przetwarzanych w 

rejestrze z celami utworzenia rejestru. 

2. Likwidacja rejestrów medycznych, o których mowa w art. 19 ust. 1, następuje w drodze 

rozporządzenia. W rozporządzeniu minister właściwy do spraw zdrowia określa: 

1)   termin likwidacji rejestru, jeżeli nie wynika on z przepisów o jego utworzeniu, oraz 

2)   warunki organizacyjno-techniczne: 

a)  zaprzestania przetwarzania danych zawartych w rejestrze, 

b)  przechowywania danych zawartych w rejestrze lub przekazania tych danych 

wskazanym w rozporządzeniu podmiotom 

- mając na uwadze konieczność zabezpieczenia danych przed utratą i nieuprawnionym 

dostępem oraz to, że stanowią materiały archiwalne w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 164). 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia prowadzi w Biuletynie Informacji Publicznej wykaz 

rejestrów medycznych, o których mowa w art. 19 ust. 1. Wykaz jest aktualizowany 

niezwłocznie po utworzeniu albo likwidacji rejestru na podstawie ust. 1 albo 2. 

4. Administratorem danych gromadzonych w rejestrach medycznych, o których mowa w art. 

19 ust. 1, jest podmiot prowadzący rejestr medyczny. 

[5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w czasie eksploatacji systemu 

teleinformatycznego administrator danych, o którym mowa w ust. 4, może powierzyć 

przetwarzanie danych zawartych w rejestrze medycznym podmiotom wyspecjalizowanym 
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w utrzymywaniu infrastruktury techniczno-systemowej i zapewnianiu obsługi technicznej 

systemów teleinformatycznych.] 

<5. Jeżeli administrator danych gromadzonych w rejestrach medycznych lub podmiot 

przez niego upoważniony zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych 

osobowych, o której mowa w art. 28 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), podmiot, któremu powierzono przetwarzanie 

tych danych, jest obowiązany do stworzenia warunków, o których mowa w art. 19 

ust. 15.> 

[6. Podmioty, o których mowa w ust. 5, są obowiązane do stworzenia warunków, o których 

mowa w art. 19 ust. 15.] 

[7. Administrator danych, o którym mowa w ust. 4, może kontrolować podmioty, o których 

mowa w ust. 5, w zakresie realizacji warunków, o których mowa w art. 19 ust. 15, oraz 

sposobu realizacji celów powierzenia danych przetwarzanych w rejestrach medycznych.] 

<7. Administrator danych, o którym mowa w ust. 5, lub podmiot przez niego 

upoważniony może kontrolować podmioty, którym powierzono przetwarzanie 

danych osobowych w zakresie realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 5, oraz 

sposobu realizacji celów powierzenia danych przetwarzanych w rejestrach 

medycznych.> 

[8. Podmioty, o których mowa w ust. 5, nie mogą powierzać innym podmiotom przetwarzania 

danych zawartych w rejestrach medycznych.] 

[9. W przypadku zaprzestania przetwarzania danych w rejestrach medycznych, o których 

mowa w art. 19 ust. 1, przez podmioty, o których mowa w ust. 5, są one obowiązane do 

przekazania tych danych administratorowi danych, o którym mowa w ust. 4. 

10. Podmioty, o których mowa w ust. 5, oraz osoby zatrudnione w tych podmiotach lub 

wykonujące czynności w ramach powierzenia przetwarzania danych, o którym mowa w 

ust. 5, są obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji związanych z 

usługobiorcami uzyskanych w związku z tym powierzeniem, także po śmierci 

usługobiorców.] 

<9. W przypadku zaprzestania przetwarzania danych przetwarzanych w rejestrach 

medycznych, o których mowa w ust. 5, przez podmioty, którym powierzono 
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przetwarzanie tych danych, w szczególności w związku z ich likwidacją, są one 

obowiązane do przekazania tych danych administratorowi danych, o którym mowa 

w ust. 5, lub podmiotowi przez niego upoważnionemu. 

10. Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 5, są 

obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji związanych z usługobiorcami 

uzyskanych w związku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych 

przetwarzanych w rejestrach medycznych. Podmioty te są związane tajemnicą także 

po śmierci usługobiorcy.> 

Art. 22. 

1. System RUM - NFZ jest systemem teleinformatycznym, którego celem jest przetwarzanie 

danych o udzielonych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych oraz rozliczanie tych świadczeń. 

2. Zakres danych przekazywanych przez usługodawców do Systemu RUM - NFZ określają 

przepisy wydane na podstawie art. 190 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz art. 45a 

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

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 

3. Administratorem Systemu RUM - NFZ jest Narodowy Fundusz Zdrowia. 

4. Administratorem danych przetwarzanych w Systemie RUM - NFZ jest Narodowy Fundusz 

Zdrowia. 

[4a. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w czasie eksploatacji Systemu RUM - NFZ 

administrator danych, o którym mowa w ust. 4, może powierzyć przetwarzanie danych 

zawartych w systemie podmiotom, o których mowa w art. 20 ust. 5.] 

4b. Narodowy Fundusz Zdrowia przekazuje nieodpłatnie ministrowi właściwemu do spraw 

zdrowia, na jego wniosek, dane zawarte w Systemie RUM - NFZ w sposób 

uniemożliwiający identyfikację osoby, której dotyczą, lub dane statystyczne na podstawie 

danych zawartych w Systemie RUM - NFZ, w tym danych udostępnionych Narodowemu 

Funduszowi Zdrowia przez podmioty prowadzące rejestry medyczne, w terminie i w 

formie wskazanej przez tego ministra, pozwalającej na łączenie informacji między 

poszczególnymi bazami danych. 

[4c. Przepisy art. 19 ust. 15 oraz art. 20 ust. 6-10 stosuje się odpowiednio.] 

<4c. Przepis art. 19 ust. 15 stosuje się odpowiednio.> 

5. System RUM - NFZ jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. 
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6. System RUM - NFZ udostępnia SIM dane dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 190 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz dane dotyczące realizacji recept 

na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyroby medyczne, o których mowa w art. 45a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji 

leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych. 

7. (uchylony). 

[Art. 24. 

1. System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia jest systemem teleinformatycznym, w którym 

są przetwarzane, analizowane i udostępniane dane: 

1)   usługodawców; 

2)   płatników, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a; 

3)   podmiotów sprawujących nadzór i kontrolę nad działalnością usługodawców i 

płatników, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a. 

2. W Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia są przetwarzane dane usługodawców 

zawierające: 

1)   nazwę lub firmę; 

2)   adres siedziby; 

3)   inne niż wymienione w pkt 1 i 2 istotne dla bezpieczeństwa zdrowotnego dane i 

informacje, dotyczące szczególnych zadań podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1; 

4)   informacje o wyrobach medycznych określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; 

5)   dane, o których mowa w art. 106 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej. 

3. W zakresie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony 

Zdrowia, są przetwarzane dane dotyczące: 

1)   nazwy lub firmy płatnika; 

2)   adresu siedziby; 

3)   zakresu prowadzonej działalności. 

4. W zakresie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony 

Zdrowia są przetwarzane dane dotyczące: 
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1)   nazwy i siedziby podmiotu sprawującego nadzór lub kontrolę; 

2)   zakresu sprawowanego nadzoru lub kontroli. 

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

funkcjonalność Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz warunki 

organizacyjno-techniczne gromadzenia, przetwarzania i pobierania danych 

przetwarzanych w systemie, uwzględniając konieczność zapewnienia sprawnego 

przekazywania danych do systemu w postaci elektronicznej oraz umożliwienia 

powszechnej dostępności danych zgromadzonych w systemie, przy zachowaniu 

odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. 

6. Administratorem danych gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia 

jest minister właściwy do spraw zdrowia. 

7. Administratorem systemu jest jednostka podległa ministrowi właściwemu do spraw 

zdrowia, właściwa w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia.] 

 

<Art. 24. 

1. System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia jest systemem teleinformatycznym 

prowadzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w którym są 

gromadzone informacje o wyrobach medycznych i środkach ochrony osobistej 

posiadanych przez usługodawców. 

2. Usługodawcy są obowiązani do nieodpłatnego przekazywania informacji, o których 

mowa w ust. 1, do jednostki podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia 

właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia. 

3. Administratorem systemu jest jednostka podległa ministrowi właściwemu do spraw 

zdrowia właściwa w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia. 

4. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 

zakres informacji, o których mowa w ust. 1, oraz sposób i terminy ich 

przekazywania, mając na uwadze zakres świadczeń udzielanych przez 

usługodawców oraz potrzebę zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych społeczeństwa, w 

szczególności w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanie epidemii.> 

 

Art. 31b. 

1. RAM jest systemem teleinformatycznym, w którym są przetwarzane dane o pracownikach 

medycznych i osobach wykonujących zawód medyczny, o których mowa w art. 2 ust. 1 
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pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, lub 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, 

upoważnionych do wykonywania czynności określonych w art. 41a ust. 1 ustawy z dnia 5 

grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub art. 54a ust. 1 ustawy z dnia 25 

czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyństwa, zwanych dalej "osobami upoważnionymi", umożliwiający 

pracownikowi medycznemu udzielenie tego upoważnienia. 

[2. Administratorem danych gromadzonych w RAM jest minister właściwy do spraw zdrowia. 

Przepis art. 9a stosuje się odpowiednio.] 

<2. Administratorem danych gromadzonych w RAM jest minister właściwy do spraw 

zdrowia.> 

3. W celu udzielenia upoważnienia 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 RAM 

i zakłada konta: 

1)   podmiotu wykonującego działalność leczniczą; 

2)   pracownika medycznego; 

3)   osoby upoważnionej. 

4. W przypadku istnienia konta w RAM drugiego konta nie zakłada się. 

5. Udzielenie upoważnienia następuje przez jego wytworzenie w RAM przez: 

1)   pracownika medycznego albo 

2)   osobę upoważnioną, albo 

3)   podmiot wykonujący działalność leczniczą 

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

medycznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym, 

podpisem zaufanym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzenia pochodzenia oraz 

integralności danych w postaci elektronicznej dostępnego w systemie 

teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych. 
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6. Okręgowa izba lekarska może również otrzymać uprawnienia w RAM i założyć konto 

okręgowej izby lekarskiej lub konta, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3. Przepis ust. 5 

stosuje się odpowiednio. 

7. RAM zawiera następujące dane: 

1)   dotyczące pracownika medycznego: 

a)  imię i nazwisko, 

b)  numer prawa wykonywania zawodu, 

c)  numer PESEL; 

2)   dotyczące osoby upoważnionej: 

a)  imię i nazwisko, 

b)  numer PESEL, 

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

zawodu medycznego, 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 wystawione upoważnienie obowiązuje; 

4)   okres, na jaki udzielono upoważnienie; 

5)   datę cofnięcia albo wygaśnięcia upoważnienia; 

6)   określenie przyczyny cofnięcia albo wygaśnięcia upoważnienia; 

7)   unikalny identyfikator upoważnienia nadany przez RAM. 

8. Minister właściwy do spraw zdrowia udostępnia odpowiednio usługodawcom w 

odniesieniu do recept i skierowań lub Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w odniesieniu 

do zaświadczeń lekarskich raz dziennie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, 

informacje, o których mowa w ust. 7 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b oraz pkt 3-5, a także datę 

ostatniej aktualizacji wpisu w RAM i przyczynę tej aktualizacji, w formie dokumentu 

elektronicznego, zapisanego w formacie XML oraz opatrzonego pieczęcią elektroniczną. 

9. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie udostępnionej informacji, o której mowa 

w ust. 7 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b, dokonuje weryfikacji, czy możliwe jest udostępnienie 

osobie upoważnionej 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 tego wyniku 
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do RAM, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego ten rejestr, w 

formie dokumentu elektronicznego, zapisanego w formacie XML oraz opatrzonego 

pieczęcią elektroniczną. 

10. Upoważnienie do wystawiania zaświadczeń lekarskich obowiązuje od dnia otrzymania z 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacji o pozytywnym wyniku weryfikacji, o 

której mowa w ust. 9, albo od wprowadzonej przez wystawiającego zaświadczenie 

lekarskie daty obowiązywania upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich - w 

zależności, która z okoliczności nastąpi później. 

11. Upoważnienie do wystawiania recept i skierowań obowiązuje od dnia następującego po 

dniu jego udzielenia albo od wprowadzonej przez wystawiającego daty obowiązywania 

upoważnienia - w zależności, która z okoliczności nastąpi później. 

12. Upoważnienia, o których mowa w ust. 1, są przechowywane w RAM. 

13. Informacje określone w ust. 8 minister właściwy do spraw zdrowia udostępnia także 

Narodowemu Funduszowi Zdrowia. 

14. Pracownik medyczny oraz osoba upoważniona używa kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego, podpisu zaufanego, podpisu osobistego albo wykorzystuje sposób 

potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępny w systemie 

teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do 

podpisywania: 

1)   elektronicznej dokumentacji medycznej; 

2)   wniosku o dostęp do danych umożliwiających pobranie z SIM elektronicznej 

dokumentacji medycznej lub danych z tych dokumentów; 

3)   wniosku o dostęp do danych przetwarzanych w SIM umożliwiających wymianę 

między usługodawcami danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej. 

15. Do wykorzystania sposobu potwierdzenia pochodzenia oraz integralności danych w 

postaci elektronicznej dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym 

bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest konieczne uzyskanie 

upoważnienia wydanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do wystawiania 

zaświadczeń lekarskich, w tym również przez osoby wykonujące inne zawody medyczne 

niż wskazane w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. 
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<Art. 31c. 

 1. System Obsługi Importu Docelowego jest systemem teleinformatycznym, w którym są 

przetwarzane dane niezbędne do wydawania przez ministra właściwego do spraw 

zdrowia rozstrzygnięć w sprawie sprowadzenia z zagranicy produktu leczniczego lub 

środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz dopuszczenia do 

obrotu produktu leczniczego nieposiadającego pozwolenia. 

2. System Obsługi Importu Docelowego umożliwia składanie zapotrzebowań, o których 

mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, 

zgłoszenia o konieczności wydania zgody na czasowe dopuszczenie do obrotu 

produktu leczniczego, o którym mowa w art. 4 ust. 8 tej ustawy, a także 

zapotrzebowań, o których mowa w art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 oraz z 2020 r. poz. 

284 i 285), rozpatrzenie złożonego zapotrzebowania lub zgłoszenia oraz komunikację 

z ministrem właściwym do spraw zdrowia. 

3. System Obsługi Importu Docelowego zawiera również dane, o których mowa w art. 4d 

ust. 3 i art. 4e ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne. 

4. Administratorem danych przetwarzanych w Systemie Obsługi Importu Docelowego 

jest minister właściwy do spraw zdrowia.> 

 

Art. 56. 

1. Dokumentacja medyczna określona w przepisach wydanych na podstawie art. 13a może 

być prowadzona w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2018 r. 

2. Recepty mogą być wystawiane w postaci papierowej do dnia 7 stycznia 2020 r. 

<2a. Usługodawcy są obowiązani przekazywać do SIM dane zdarzenia medycznego 

przetwarzanego w systemie informacji od dnia 1 lipca 2021 r. 

2b. Dane, o których mowa w ust. 2a, niezbędne do rozliczania świadczeń opieki 

zdrowotnej, jednostka podległa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwa 

w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, jest obowiązana 

przekazywać Narodowemu Funduszowi Zdrowia od dnia 10 stycznia 2022 r.> 

3. (uchylony). 

[4. Dane zawarte w elektronicznej dokumentacji medycznej określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 13a, za pośrednictwem SIM, udostępnia się od dnia 8 

stycznia 2021 r.] 
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<4. Usługodawcy są obowiązani zapewnić możliwość dokonywania wymiany danych 

zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 13a, za pośrednictwem SIM, od dnia 1 lipca 2021 r.> 

4a. Apteki są obowiązane do zgłoszenia jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw 

zdrowia, właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, gotowości 

podłączenia swoich systemów do systemu, o którym mowa w art. 7 ust. 1, oraz do 

podłączenia się do tego systemu, nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r. 

4b. Apteki są obowiązane do podłączenia się do systemu teleinformatycznego KPK w 

zakresie wymiany recepty transgranicznej w postaci elektronicznej, nie później niż do 

dnia [1 lipca 2020 r]  <31 grudnia 2020 r.>. 

5. Usługodawcy, inni niż wskazani w ust. 4a, są obowiązani do zgłoszenia jednostce podległej 

ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwej w zakresie systemów 

informacyjnych ochrony zdrowia, gotowości podłączenia swoich systemów do systemu, o 

którym mowa w art. 7 ust. 1, oraz do podłączenia się do tego systemu, nie później niż do 

dnia 31 grudnia 2019 r. 

 

 

 

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

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357 i 945) 

 

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: 
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a)  kod typu recepty przyjmujący wartość: 

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

9-cyfrowy, 

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 
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–  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, 

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)  
(5)

 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, 
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–  2 - dla środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

–  3 - dla wyrobu medycznego, 

b)  rodzaj identyfikatora dla składowych kosztowych leku recepturowego przyjmujący 

wartość: 

–  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, 
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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, 

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: 

–  
(6)

 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, 

–  
(7)

 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, 

–  
(8)

 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, 
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–  
(9)

 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, 

–  
(10)

 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: 

[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. 
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USTAWA z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 916) 

Art. 8. 

1. Kadencja organów izby trwa 4 lata. Organy te działają do czasu pierwszego posiedzenia 

nowo wybranych organów. 

2. Wyboru zastępcy rzecznika odpowiedzialności zawodowej dokonuje się na okres kadencji 

rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Zastępca rzecznika odpowiedzialności 

zawodowej pełni funkcję do czasu wyboru nowego zastępcy rzecznika odpowiedzialności 

zawodowej. 

3. Funkcję: 

1)   przewodniczącego okręgowej rady, wiceprzewodniczącego okręgowej rady, skarbnika 

okręgowej rady, przewodniczącego komisji rewizyjnej, przewodniczącego sądu 

pielęgniarek i położnych, okręgowego rzecznika oraz sekretarza okręgowej rady, 

2)   Prezesa Naczelnej Rady, Wiceprezesa Naczelnej Rady, Skarbnika Naczelnej Rady, 

Przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Naczelnego 

Sądu, Naczelnego Rzecznika oraz Sekretarza Naczelnej Rady 

- można nieprzerwanie pełnić nie dłużej niż przez 2 następujące po sobie kadencje; 

pełnienie danej funkcji dłużej niż przez 24 miesiące w danej kadencji przyjmuje się za 

pełnienie jej przez pełną kadencję. 

<4. Jeżeli kadencja organów izby, o której mowa w ust. 1, upływa w okresie ogłoszenia 

stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z 

dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.), lub do 30 dni po odwołaniu danego 

stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru organów izby na nową kadencję, 

jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego 

lub stanu epidemii. Zdanie drugie ust. 1 stosuje się.> 

 

<Art. 31a. 

W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których 

mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi, okręgowa rada, po podjęciu uchwały o braku możliwości 

przeprowadzenia okręgowego zjazdu w związku z ogłoszeniem takiego stanu, realizuje 

zadania, o których mowa w art. 30 pkt 1, w danym roku.> 
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USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 

562, 567 i 945)  

Art. 5. 

1. Wykonywanie zawodu położnej polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w 

szczególności na: 

1)   rozpoznawaniu ciąży, sprawowaniu opieki nad kobietą w przebiegu ciąży 

fizjologicznej, a także prowadzeniu w określonym zakresie badań niezbędnych w 

monitorowaniu ciąży fizjologicznej; 

2)   kierowaniu na badania konieczne do jak najwcześniejszego rozpoznania ciąży 

wysokiego ryzyka; 

3)   prowadzeniu porodu fizjologicznego oraz monitorowaniu płodu z wykorzystaniem 

aparatury medycznej; 

4)   przyjmowaniu porodów naturalnych, w przypadku konieczności także z nacięciem 

krocza, a w przypadkach nagłych także porodu z położenia miednicowego; 

5)   podejmowaniu koniecznych działań w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia 

lekarza, w tym ręcznego wydobycia łożyska, a w razie potrzeby ręcznego zbadania 

macicy; 

6)   sprawowaniu opieki nad matką i noworodkiem oraz monitorowaniu przebiegu okresu 

poporodowego; 

7)   badaniu noworodków i opiece nad nimi oraz podejmowaniu w razie potrzeby 

wszelkich niezbędnych działań, w tym natychmiastowej reanimacji; 

8)   realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji; 

9)   samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, 

diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych; 

10)  profilaktyce chorób kobiecych i patologii położniczych; 

11)  rozpoznawaniu u matki lub dziecka objawów nieprawidłowości wymagających 

skierowania do lekarza; 

12)  sprawowaniu opieki położniczo-ginekologicznej nad kobietą; 

13)  prowadzeniu działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie: 

a)  przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny oraz ochrony 

macierzyństwa i ojcostwa, 

b)  przygotowywania do rodzicielstwa oraz pełnego przygotowania do urodzenia 

dziecka, łącznie z poradnictwem na temat higieny i żywienia. 
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<1a. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii 

wykonywanie zawodu położnej może polegać również na udzielaniu pacjentom 

świadczeń zdrowotnych w zakresie: 

1) rozpoznawania warunków i potrzeb zdrowotnych, 

2) rozpoznawania problemów pielęgnacyjnych, 

3) planowania i sprawowania opieki pielęgnacyjnej, 

4) samodzielnego udzielania w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, 

diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, 

5) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, 

6) edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia 

– zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i umiejętnościami zawodowymi.> 

2. Za wykonywanie zawodu położnej uważa się również: 

1)   nauczanie zawodu położnej lub pielęgniarki, wykonywanie pracy na rzecz 

doskonalenia zawodowego położnych i pielęgniarek lub nauczanie innych zawodów 

medycznych, których programy kształcenia wymagają współudziału położnej lub 

pielęgniarki; 

2)   prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie wykonywania zawodu położnej, 

w szczególności opieki nad kobietą, noworodkiem lub rodziną; 

3)   kierowanie i zarządzanie zespołami pielęgniarek lub położnych; 

4)   zatrudnienie w podmiocie leczniczym na stanowiskach administracyjnych, na których 

wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub 

nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej; 

5)   zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki 

zdrowotnej ze środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych lub urzędach te podmioty obsługujących, w ramach którego wykonuje się 

czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad 

udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej; 

6)   zatrudnienie w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje 

nadzór nad ochroną zdrowia; 

7)   zatrudnienie w domach pomocy społecznej określonych w przepisach o pomocy 

społecznej, z uwzględnieniem uprawnień zawodowych położnej określonych w 

ustawie; 



- 261 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

8)   zatrudnienie na stanowisku położnej w żłobku lub klubie dziecięcym, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; 

9)   sprawowanie funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek i położnych lub 

wykonywanie pracy na rzecz samorządu; 

10)  powołanie do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy położnej, 

jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze 

pracownika, albo pełnienie funkcji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej, 

jeżeli z pełnieniem tej funkcji jest związane zwolnienie z obowiązku świadczenia 

pracy. 

Art. 78. 

1. Kształcenie podyplomowe, z wyjątkiem kursów dokształcających, jest prowadzone na 

podstawie programów kształcenia sporządzanych dla danego rodzaju i danej dziedziny lub 

zakresu przez zespoły programowe powołane przez dyrektora Centrum w celu ich 

opracowania. Programy kształcenia, z wyjątkiem programów kursów dokształcających, są 

opracowywane w porozumieniu z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych. Programy te 

zatwierdza minister właściwy do spraw zdrowia. 

2. Program kształcenia kursu dokształcającego opracowuje organizator kształcenia zgodnie ze 

strukturą określoną w ust. 4. 

3. Program kształcenia powinien zawierać treści programowe zgodne z aktualnym stanem 

wiedzy medycznej. 

4. Program kształcenia zawiera w szczególności: 

1)   założenia organizacyjno-programowe określające rodzaj, cel i system kształcenia, czas 

jego trwania, sposób organizacji, sposób sprawdzania efektów kształcenia, wykaz 

umiejętności zawodowych stanowiących przedmiot kształcenia; 

2)   plan nauczania określający moduły kształcenia teoretycznego i wymiar godzinowy 

zajęć teoretycznych oraz placówki szkolenia praktycznego i wymiar godzinowy 

szkolenia praktycznego; 

3)   programy poszczególnych modułów kształcenia zawierające: 

a)  wykaz umiejętności, które powinny zostać nabyte w wyniku kształcenia, 

b)  treści nauczania, 

c)  kwalifikacje kadry dydaktycznej, 

d)  wskazówki metodyczne. 

5. Programy kształcenia są zamieszczane na stronach internetowych Centrum oraz w SMK. 
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<6. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii 

kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych może być prowadzone: 

1) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w odniesieniu do zajęć 

teoretycznych, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie 

kształcenia; 

2) w formie indywidualnej w odniesieniu do szkolenia praktycznego, także w 

podmiocie, w którym aktualnie pielęgniarka, położna uczestnicząca w kształceniu 

jest zatrudniona. 

7. W sytuacji, o której mowa w ust. 6 pkt 1, weryfikacja osiągniętych efektów 

kształcenia, z wyłączeniem egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 67 ust. 2, 

może odbywać się z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających 

kontrolę jej przebiegu i rejestrację. 

8. Z dniem rozpoczęcia kształcenia w sposób, o którym mowa w ust. 6, organizator 

kształcenia informuje Centrum o stosowanych metodach i technikach kształcenia na 

odległość oraz o zmianach dotyczących placówek szkolenia praktycznego 

wskazanych w harmonogramie kształcenia, o którym mowa w art. 80 ust. 2 pkt 2.> 

 

Art. 81. 

Organizator kształcenia jest obowiązany: 

1)   przechowywać dokumentację przebiegu kształcenia podyplomowego, w tym protokoły 

przebiegu egzaminów lub innych form zakończenia kształcenia, przez okres 10 lat od dnia 

zakończenia kształcenia; 

2)   prowadzić rejestr wydanych zaświadczeń o odbyciu określonego rodzaju kształcenia 

podyplomowego [.] <;> 

<3) rejestrować przebieg zajęć teoretycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość, w zakresie obejmującym dźwięk. Nośnik z 

zarejestrowanymi zajęciami stanowi integralną część dokumentacji przebiegu 

kształcenia podyplomowego.> 
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USTAWA z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2019 r. poz. 952 

oraz z 2020 r. poz. 567) 

Art. 36. 

1. Szkolenie specjalizacyjne w ramach kształcenia podyplomowego jest prowadzone przez 

podmioty, zwane dalej "jednostkami szkolącymi", po uzyskaniu akredytacji udzielonej 

przez dyrektora CMKP. 

2. Akredytacja może zostać udzielona podmiotom, które: 

1)   powołały zespół do spraw szkolenia specjalizacyjnego, w tym podpisały umowy na 

pełnienie obowiązków kierowników specjalizacji z osobami posiadającymi tytuł 

specjalisty w dziedzinie fizjoterapii albo z osobami, którym minister właściwy do 

spraw zdrowia powierzył obowiązki specjalisty w dziedzinie fizjoterapii zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o 

zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. poz. 89, z późn. zm.)
(1)

; 

2)   spełniają standardy kształcenia określone w programie specjalizacji; 

3)   są podmiotami, których działalność obejmuje profil prowadzonego szkolenia 

specjalizacyjnego i które zawarły porozumienia z innymi podmiotami na realizację 

staży kierunkowych lub kursów specjalizacyjnych określonych programem 

specjalizacji, jeżeli ich odbywania jednostka szkoląca nie może zapewnić w ramach 

swojej struktury organizacyjnej; 

4)   opracowały regulamin organizacyjny szkolenia specjalizacyjnego. 

3. Regulamin organizacyjny szkolenia specjalizacyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, 

określa, w szczególności: 

1)   maksymalną liczbę osób, które mogą zostać przyjęte na szkolenie specjalizacyjne; 

2)   organizację szkolenia specjalizacyjnego, w tym harmonogram zajęć i staży 

kierunkowych; 

3)   szczegółowy zakres obowiązków kierowników specjalizacji, opiekunów staży 

kierunkowych, wykładowców i innych osób prowadzących zajęcia; 

4)   sposób sprawdzania wiadomości i umiejętności; 

5)   sposób oceny organizacji i przebiegu szkolenia specjalizacyjnego przez osoby w nim 

uczestniczące. 

4. Podmiot zamierzający prowadzić szkolenie specjalizacyjne składa do dyrektora CMKP 

wniosek o udzielenie akredytacji. Wniosek zawiera: 

1)   oznaczenie podmiotu ubiegającego się o uzyskanie akredytacji; 
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2)   liczbę i kwalifikacje kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia teoretyczne i praktyczne 

na kursie specjalizacyjnym (wymagana specjalizacja, posiadany stopień naukowy lub 

tytuł naukowy); 

3)   opis bazy dydaktycznej i warunków organizacyjnych właściwych dla szkolenia 

specjalizacyjnego; 

4)   plan realizacji programu specjalizacji; 

5)   oświadczenie o spełnieniu warunków niezbędnych do realizacji planu, o którym 

mowa w pkt 4. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się: 

1)   dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu; 

2)   informacje o dotychczasowym przebiegu prowadzonej przez niego działalności; 

3)   dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, składa się najpóźniej na 4 miesiące przed planowanym 

terminem rozpoczęcia przez jednostkę szkolącą prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego. 

7. Dyrektor CMKP sprawdza pod względem formalnym dokumenty, o których mowa w ust. 

5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych podmiot, który złożył wniosek, jest 

wzywany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Po 

bezskutecznym upływie tego terminu wniosek jest pozostawiany bez rozpoznania. 

8. Dyrektor CMKP, w celu uzyskania opinii o spełnieniu przez podmiot warunków, o których 

mowa w ust. 2, powołuje zespół ekspertów, w składzie: 

1)   przedstawiciel stowarzyszenia będącego zgodnie z postanowieniami jego statutu 

towarzystwem naukowym o zasięgu krajowym, zrzeszającym specjalistów w 

dziedzinie fizjoterapii, zgłoszony przez zarząd tego stowarzyszenia; 

2)   dwóch ekspertów w dziedzinie fizjoterapii, zgłoszonych przez konsultanta krajowego 

w dziedzinie fizjoterapii albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w tej dziedzinie nie ma 

powołanego konsultanta krajowego; 

3)   przedstawiciel Krajowej Rady Fizjoterapeutów, zwany dalej "przedstawicielem KRF". 

9. Zespół ekspertów, o którym mowa w ust. 8, opiniuje wnioski w miarę potrzeby, nie 

rzadziej niż raz na kwartał i przekazuje swoją opinię dyrektorowi CMKP niezwłocznie po 

jej sporządzeniu, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej sporządzenia. 

Wnioski mogą być opiniowane w trybie obiegowym, z użyciem dostępnych systemów 

teleinformatycznych lub systemów łączności. 

10. Dyrektor CMKP: 
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1)   dokonuje wpisu jednostki szkolącej na prowadzoną przez siebie listę jednostek 

posiadających akredytację, wraz z określeniem maksymalnej liczby miejsc 

szkoleniowych w zakresie danego szkolenia specjalizacyjnego dla osób mogących 

odbywać szkolenie specjalizacyjne, na okres 5 lat, w przypadku gdy opinia zespołu 

ekspertów, o którym mowa w ust. 8, jest pozytywna, albo 

2)   odmawia wpisu podmiotu, o którym mowa w ust. 1, na prowadzoną przez siebie listę 

jednostek szkolących, w przypadku gdy opinia zespołu ekspertów, o którym mowa w 

ust. 8, jest negatywna i zawiadamia o tym niezwłocznie wnioskodawcę. 

11. Dyrektor CMKP występuje do jednostki szkolącej wpisanej na listę, o której mowa w ust. 

10, na 6 miesięcy przed dniem upływu okresu, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, o 

weryfikację akredytacji, mając na względzie konieczność zapewnienia fizjoterapeutom 

ciągłości szkolenia specjalizacyjnego w tej jednostce. Przepisy ust. 1-10 stosuje się 

odpowiednio. 

12. Dyrektor CMKP publikuje i aktualizuje na swojej stronie internetowej listę jednostek 

szkolących. 

13. W przypadku gdy jednostka szkoląca przestała spełniać warunki niezbędne do uzyskania 

akredytacji do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego, powiadamia o tym niezwłocznie 

wojewodę i dyrektora CMKP. 

14. Dyrektor CMKP, w drodze decyzji, skreśla z listy, o której mowa w ust. 10, jednostkę 

szkolącą, która nie realizuje szczegółowego programu specjalizacji lub nie przestrzega 

standardów szkolenia specjalizacyjnego fizjoterapeutów, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 

albo przestała spełniać warunki niezbędne do uzyskania akredytacji do szkolenia 

specjalizacyjnego. Od decyzji tej przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

15. Staże kierunkowe i kursy specjalizacyjne objęte programem specjalizacji prowadzą 

podmioty, o których mowa w ust. 1 albo w ust. 2 pkt 3. CMKP koordynuje organizację 

staży kierunkowych oraz kursów specjalizacyjnych objętych programem specjalizacji 

zgodnie z wymogami specjalizacji oraz liczbą i rozmieszczeniem regionalnym 

fizjoterapeutów odbywających szkolenie specjalizacyjne. 

<15a. Kursy specjalizacyjne, o których mowa w ust. 15, mogą być realizowane z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jeżeli możliwość takiej 

formy przewiduje program specjalizacji lub została uzyskana zgoda dyrektora 

CMKP.> 
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16. Dyrektor CMKP publikuje na swojej stronie internetowej listę staży kierunkowych oraz 

listę kursów specjalizacyjnych, objętych programem specjalizacji, które zawierają: 

1)   nazwę i siedzibę podmiotu, o którym mowa w ust. 1 albo w ust. 2 pkt 3, lub imię, 

nazwisko i adres osoby fizycznej prowadzącej kurs specjalizacyjny; 

2)   termin, miejsce oraz liczbę osób mogących uczestniczyć w stażu kierunkowym albo 

kursie specjalizacyjnym. 

17. Podmioty, o których mowa w ust. 1, przekazują na bieżąco do CMKP informacje 

niezbędne do prowadzenia staży kierunkowych i kursów specjalizacyjnych. 

18. Podmiot, który zrealizował staż albo kurs specjalizacyjny, o których mowa w ust. 15, 

przekazuje do CMKP listę fizjoterapeutów, którzy ukończyli staż kierunkowy lub kurs 

specjalizacyjny, zawierającą imię i nazwisko oraz numer PESEL fizjoterapeuty, a w 

przypadku jego braku - cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer 

dokumentu oraz kraj jego wydania. 

 

Art. 40. 

1. Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć fizjoterapeuta, który spełnia łącznie następujące 

warunki: 

1)   złożył wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii, 

zwany dalej "wnioskiem"; 

2)   posiada prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty; 

3)   posiada tytuł magistra wymieniony w art. 13 ust. 3 i spełnia wymagania określone w 

tym przepisie; 

4)   został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu 

kwalifikacyjnym. 

[2. Fizjoterapeuta, o którym mowa w ust. 1, składa wniosek do wojewody właściwego ze 

względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie 

specjalizacyjne.] 

<2. Fizjoterapeuta, o którym mowa w ust. 1, składa wniosek do wojewody właściwego ze 

względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie 

specjalizacyjne. Wniosek może zostać złożony również w postaci elektronicznej, 

opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo 

podpisem zaufanym.> 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 
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1)   imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy; 

2)   nazwisko rodowe; 

3)   miejsce i datę urodzenia; 

4)   płeć; 

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

tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj jego wydania; 

6)   numer dokumentu "Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty"; 

7)   obywatelstwo (obywatelstwa); 

8)   adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej, jeżeli 

posiada; 

9)   rodzaj i cechy dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem 

Unii Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

10)  posiadany stopień naukowy lub tytuł naukowy; 

11)  okres zatrudnienia w zawodzie; 

12)  liczbę publikacji i ich wykaz. 

4. Do wniosku dołącza się: 

1)   odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej; 

2)   dokument potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora - w przypadku, o 

którym mowa w art. 41 ust. 3 pkt 2 lit. b; 

3)   dokument potwierdzający okres zatrudnienia w zawodzie; 

4)   oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji. 

<4a. W przypadku gdy wniosek jest składany w sposób określony w ust. 2 zdanie drugie, 

wymagane załączniki mogą być przekazane w formie elektronicznych kopii.> 

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 4, fizjoterapeuta składa pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest 

obowiązany zawrzeć w nim klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy 

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

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

6. Wniosek składa się każdego roku w terminie od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia na 

postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 16 grudnia do dnia 15 

stycznia albo od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja na postępowanie kwalifikacyjne 

przeprowadzane w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca. 
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6a. 
(2)

 W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii minister 

właściwy do spraw zdrowia może zmienić terminy, o których mowa w ust. 6. W 

przypadku nieustania okoliczności będących przyczyną zmiany terminów minister 

właściwy do spraw zdrowia dokonuje ponownej zmiany tych terminów, jednak łączny 

okres przesunięcia danego terminu nie może być dłuższy niż 5 miesięcy. Informację o 

zmianie tych terminów minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza na swojej stronie 

internetowej. 

7. 
(3)

 Do terminów, o których mowa w ust. 6 albo wyznaczonych na podstawie ust. 6a, nie 

stosuje się przepisów art. 58-60 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego. 

8. Fizjoterapeuta ubiegający się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie 

fizjoterapii może być w danym terminie dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego 

tylko w jednym województwie. 

Art. 50. 

1. Wnioskodawca wnosi opłatę egzaminacyjną w wysokości nie wyższej niż 25% 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród 

z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze 

obwieszczenia, do dnia 15 stycznia każdego roku. 

2. Opłata, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód budżetu państwa. 

3. W przypadku niewniesienia opłaty, o której mowa w ust. 1, albo wniesienia jej w 

wysokości niższej niż należna, dyrektor CEM wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia 

braków formalnych pocztą elektroniczną na adres wskazany we wniosku, o którym mowa 

w art. 49 ust. 5, a w przypadku jego braku, pocztą na wskazany w tym wniosku adres do 

korespondencji. Przepisy art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego stosuje się z zastrzeżeniem, że w przypadku bezskutecznego upływu 

terminu do uzupełnienia braków formalnych dotknięte nim zgłoszenie do PESFZ traktuje 

się jako niezłożone. 

<4. Z opłaty, o której mowa w ust. 1, za kolejne zgłoszenie do PESFZ może zostać 

zwolniony fizjoterapeuta, który w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego 

lub stanu epidemii mimo zgłoszenia się do PESFZ nie przystąpił do tego egzaminu. 

5. W celu uzyskania zwolnienia z opłaty, o którym mowa w ust. 4, fizjoterapeuta w 

terminie 30 dni od dnia, w którym odbył się PESFZ, do którego miał przystąpić, 
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składa do dyrektora CEM wniosek o zwolnienie z opłaty za kolejne zgłoszenie do 

PESFZ. 

6. Do terminu, o którym mowa w ust. 5, nie stosuje się przepisów art. 58–60 ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.> 

 

Art. 54. 

1. Zakres PESFZ jest zgodny z programem specjalizacji. 

2. PESFZ jest przeprowadzany dwa razy w roku w sesji wiosennej od dnia 2 maja do dnia 15 

czerwca oraz w sesji jesiennej od dnia 2 listopada do dnia 15 grudnia. 

2a. 
(8)

 W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami, w szczególności 

zagrażającymi życiu lub zdrowiu osób biorących udział w PESFZ, minister właściwy do 

spraw zdrowia może odwołać w całości lub w części PESFZ. Odwołując PESFZ, minister 

właściwy do spraw zdrowia wydłuża czas trwania sesji egzaminacyjnej, w której miał się 

odbyć odwołany egzamin, jednorazowo o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. W przypadku 

nieustania okoliczności będących podstawą przedłużenia sesji egzaminacyjnej w czasie, o 

który została przedłużona dana sesja, minister właściwy do spraw zdrowia może 

powtórnie przedłużyć czas trwania danej sesji egzaminacyjnej o okres nie dłuższy niż 3 

miesiące. 

2b. 
(9)

 O odwołaniu całości lub części PESFZ i przedłużeniu sesji egzaminacyjnej minister 

właściwy do spraw zdrowia informuje na swojej stronie internetowej oraz na stronie 

internetowej CEM. 

2c. 
(10)

 Dyrektor CEM w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia ustala nowe 

terminy PESFZ oraz informuje o nich osoby, które miały przystąpić do odwołanego 

PESFZ, co najmniej na dwa tygodnie przed datą egzaminu. Informacja o nowych 

terminach PESFZ jest zamieszczana na stronie internetowej CEM. 

3. PESFZ składa się z dwóch części w następującej kolejności: egzaminu teoretycznego i 

egzaminu praktycznego. Warunkiem dopuszczenia do części praktycznej PESFZ jest 

uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego. 

4. Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w formie: 

1)   testu, gdy do PESFZ w sesji zostanie dopuszczonych co najmniej 30 osób; 

2)   egzaminu ustnego. 

5. Egzamin testowy odbywa się jednocześnie w całym kraju, w terminie ustalonym przez 

dyrektora CEM. Egzamin testowy polega na rozwiązaniu 120 pytań zawierających pięć 
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wariantów odpowiedzi, z których tylko jeden jest prawidłowy. Osoba zdająca może 

wybrać tylko jedną odpowiedź. Za każdą prawidłową odpowiedź osoba zdająca uzyskuje 

1 punkt. W przypadku braku odpowiedzi, udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi albo 

zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi punkty nie są przyznawane. Pozytywny wynik 

egzaminu testowego otrzymuje osoba egzaminowana, która uzyskała co najmniej 60% 

maksymalnej liczby punktów z testu. 

6. W przypadku uwag merytorycznych do pytań testowych, osoba zdająca ma prawo złożyć 

zastrzeżenie w trakcie trwania egzaminu testowego albo niezwłocznie po jego 

zakończeniu, przed opuszczeniem sali egzaminacyjnej. Zgłoszone zastrzeżenie zostanie 

zweryfikowane bezpośrednio po egzaminie testowym, przed obliczeniem jego wyników. 

W przypadku uznania zgłoszonego zastrzeżenia, zadanie testowe objęte zastrzeżeniem jest 

pomijane przy ustalaniu wyniku egzaminu testowego w stosunku do wszystkich 

zdających, co odpowiednio obniża liczbę możliwych do uzyskania punktów. Punkty za 

zadania unieważnione nie są przyznawane. 

7. Miejsca i terminy egzaminu praktycznego i ustnego ustala dyrektor CEM w porozumieniu 

z Przewodniczącym PKE. 

8. PESFZ przeprowadza się zgodnie z regulaminem porządkowym ustalonym przez dyrektora 

CEM i zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 

<9. W uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw zdrowia może, na 

wniosek dyrektora CEM, wyrazić zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia 

egzaminu testowego dla wszystkich fizjoterapeutów dopuszczonych do PESFZ, w 

określonej sesji egzaminacyjnej, z zachowaniem egzaminu ustnego, albo zdecydować 

o przeprowadzeniu PESFZ jeden raz w roku – z zachowaniem wszystkich jego 

części, w jednej z sesji egzaminacyjnych. 

10. W uzasadnionych przypadkach, związanych z wystąpieniem zwiększonego 

zagrożenia epidemicznego lub innych okoliczności zagrażających bezpieczeństwu 

osób uczestniczących w PESFZ, dyrektor CEM w porozumieniu z przewodniczącym 

właściwej PKE może zdecydować, że egzamin ustny PESFZ zostanie 

przeprowadzony za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej 

umożliwiających jednoczesny udział zdającego i wszystkich członków Zespołu 

Egzaminacyjnego, zwany dalej „zdalnym PESFZ”. 
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11. Zdalny PESFZ może być przeprowadzony w siedzibie CEM albo w innym miejscu 

wskazanym przez dyrektora CEM w porozumieniu z przewodniczącym Zespołu 

Egzaminacyjnego. 

12. Wojewoda jest obowiązany do współpracy z dyrektorem CEM przy organizacji i 

przeprowadzaniu zdalnego PESFZ. 

13. W trakcie całego czasu trwania zdalnego PESFZ zdający znajduje się pod 

bezpośrednim nadzorem pracownika CEM, przewodniczącego Zespołu 

Egzaminacyjnego albo przedstawiciela właściwego wojewody. Do przedstawiciela 

wojewody stosuje się art. 16 ust. 11 pkt 1 i ust. 12. 

14. Oprogramowanie służące do przeprowadzenia zdalnego PESFZ jest udostępniane i 

konfigurowane przez CEM. Przebieg zdalnego PESFZ jest rejestrowany. 

15. Zdający jest widziany i słyszany przez wszystkich członków Zespołu 

Egzaminacyjnego bezpośrednio lub za pomocą środków komunikacji, o których 

mowa w ust. 10. 

16. W przypadku zdalnego PESFZ członkowie Zespołu Egzaminacyjnego składają ustne 

oświadczenia dotyczące wystawionych przez nich ocen. Oświadczenia te są 

rejestrowane za pomocą środków komunikacji, o których mowa w ust. 10, lub, jeżeli 

nie ma takiej możliwości, za pomocą oprogramowania dostępnego na stacjach 

roboczych członków Zespołu Egzaminacyjnego. 

17. Jeżeli w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii przeprowadzenie 

egzaminu testowego albo ustnego PESFZ nie będzie możliwe ze względu na 

bezpieczeństwo osób biorących udział w tym egzaminie, minister właściwy do spraw 

zdrowia może w trakcie sesji egzaminacyjnej podjąć decyzję o odstąpieniu 

od przeprowadzenia egzaminu testowego albo ustnego PESFZ w danej dziedzinie w 

tej sesji z zachowaniem wyłącznie jednej formy PESFZ. 

18. Komunikat o odstąpieniu od przeprowadzenia egzaminu testowego albo ustnego 

PESFZ, o których mowa w ust. 17, zamieszcza się na stronie internetowej urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz na stronie internetowej 

CEM.> 

Art. 74. 

[1. W Krajowym Zjeździe Fizjoterapeutów biorą udział delegaci wybrani przez zgromadzenia 

wojewódzkie fizjoterapeutów, zwane dalej "zgromadzeniami wojewódzkimi", oraz z 

głosem doradczym, niebędący delegatami, członkowie ustępujących organów samorządu. 



- 272 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2. W zgromadzeniu wojewódzkim uczestniczą fizjoterapeuci zamieszkali na obszarze danego 

województwa. 

3. Jeżeli liczba fizjoterapeutów w danym województwie przekracza 300 osób, wyboru 

delegatów na Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów dokonują zebrania rejonowe zgromadzenia 

wojewódzkiego. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Krajowa Rada Fizjoterapeutów dokonuje podziału 

na rejony w danym województwie. 

5. Zasady przeprowadzania wyborów delegatów na Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów oraz 

liczbę tych delegatów z poszczególnych województw, a także zasady wyborów członków 

Krajowej Rady Fizjoterapeutów przez zgromadzenia wojewódzkie określa Krajowa Rada 

Fizjoterapeutów.] 

<1. W Krajowym Zjeździe Fizjoterapeutów biorą udział delegaci wybrani przez 

fizjoterapeutów zamieszkałych na terenie poszczególnych województw oraz z głosem 

doradczym, niebędący delegatami, członkowie ustępujących organów samorządu. 

2. Wybór delegatów w województwie odbywa się w głosowaniu na listę kandydatów na 

delegatów z danego województwa sporządzoną dla całego województwa. 

3. Wybór delegatów następuje w głosowaniu przeprowadzonym za pomocą: 

1) kart wyborczych lub urządzeń elektronicznych w rejonach wyznaczonych dla 

poszczególnych części województwa przez Krajową Radę Fizjoterapeutów albo 

2) systemu teleinformatycznego. 

4. Liczba delegatów wybieranych przez fizjoterapeutów zamieszkałych na terenie 

poszczególnych województw jest ustalana w równej proporcji między liczbą 

fizjoterapeutów mających czynne prawo wyborcze, zgodnie z art. 66 ust. 1, oraz 

zamieszkujących na terenie danego województwa i liczbą delegatów wybieranych w 

danym województwie. 

5. Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania wyborów delegatów na Krajowy Zjazd 

Fizjoterapeutów oraz liczbę delegatów wybieranych z poszczególnych województw 

określa Krajowa Rada Fizjoterapeutów.> 

6. Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów zwołuje Krajowa Rada Fizjoterapeutów co 4 lata. 

 

<Art. 74a. 

Jeżeli w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii nie 

przeprowadzono wyborów na kolejną kadencję organów samorządu, dotychczasowe 
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organy samorządu i osoby pełniące funkcje w tych organach działają do czasu wyboru 

oraz ukonstytuowania się nowych organów samorządu lub do czasu wyboru osób do 

pełnienia funkcji w tych organach, nie dłużej jednak niż do 60 dni od dnia odwołania 

stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 823, z 2017 r. poz. 1524 oraz z 2019 r. poz. 1590) 

 

Art. 8. 

1. System e-krew, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, zastępuje rejestr, o którym mowa w art. 17 ustawy zmienianej 

w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym. 

[2. 
(2)

 Jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, od dnia 1 czerwca 2021 r., przekazują 

dane, o których mowa w art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu 

oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, oraz dane dotyczące zgłoszeń, o 

których mowa w art. 30 ust. 4a tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do 

systemu e-krew, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą.] 

<2. Jednostki organizacyjne publicznej służby krwi od dnia 1 czerwca 2022 r. 

przekazują dane, o których mowa w art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, oraz dane 

dotyczące zgłoszeń, o których mowa w art. 30 ust. 6 tej ustawy, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, do systemu e-krew, o którym mowa w art. 17 ust. 1 

ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.> 

 

Art. 9. 

1. Dane, o których mowa w art. 17 ust. 5 i 7-9 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, będą przekazywane do systemu e-krew, o którym mowa w art. 

17 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w pełnym 

zakresie od dnia [1 czerwca 2021 r.]  <1 czerwca 2022 r.>, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Do dnia [31 maja 2021 r.]  <31 maja 2022 r.> : 
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1)   jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-4 

ustawy zmienianej w art. 1, wykonują zadanie, o którym mowa w art. 27 pkt 2 ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, w zakresie danych, o których 

mowa w ust. 3; 

2)   jednostka organizacyjna publicznej służby krwi, o której mowa w art. 4 ust. 3 pkt 1 

ustawy zmienianej w art. 1, wykonuje zadanie, o którym mowa w art. 25 pkt 8 ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, w zakresie danych, o których 

mowa w ust. 3; 

3)   w zakresie zadań, o których mowa w pkt 1 i 2, administratorami danych, w tym 

gromadzonych w systemie e-krew, są odpowiednie jednostki organizacyjne publicznej 

służby krwi, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1. 

3. Przekazywanie danych, o których mowa w art. 17 ust. 5 i 7-9 ustawy zmienianej w art. 1, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do systemu e-krew, o którym mowa w art. 17 ust. 1 

ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, może odbywać się od 

dnia wejścia w życie ustawy do dnia [31 maja 2021 r.] <31 maja 2022 r.> w zakresie 

wynikającym z możliwości technicznych systemu e-krew. Minimalny zakres 

przekazywanych danych obejmuje następujące dane dawcy krwi: 

1)   imię i nazwisko; 

2)   numer PESEL; 

3)   adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji; 

4)   grupę krwi; 

5)   numer karty identyfikacyjnej lub legitymacji dawcy krwi; 

6)   datę i przyczynę skreślenia z rejestru dawców krwi, jeżeli takie zdarzenie zaistniało. 

 

Art. 15. 

1. 
(4)

 Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 7 ust. 4, art. 8 ust. 3, art. 14 ust. 1i, art. 

16, art. 21 ust. 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują 

moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 6 ust. 

11, art. 7 ust. 5, art. 14 ust. 1i, art. 16 ust. 7, art. 21 ust. 7 i 8 ustawy zmienianej w art. 1, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od 

dnia wejścia w życie ustawy. 

1a. 
(5)

 Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w 

brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów 



- 275 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 17 ust. 17 ustawy zmienianej w art. 1, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia [31 grudnia 2019 r.] 

<31 maja 2022 r.> 

2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w 

brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia 31 grudnia 2016 r. 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających 

zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1169) 

 

Art. 23. 

1. Jednostka szkoląca przekazuje na bieżąco do CMKP, za pomocą SMK, informacje o 

kursach specjalizacyjnych i stażach kierunkowych prowadzonych w ramach szkolenia 

specjalizacyjnego, zawierające: 

1)   nazwę kursu specjalizacyjnego lub stażu kierunkowego oraz nazwę i adres siedziby 

jednostki organizacyjnej albo imię, nazwisko i adres działalności osoby fizycznej, 

prowadzących ten kurs lub staż; 

2)   termin, miejsce odbywania oraz liczbę miejsc szkoleniowych na danym kursie 

specjalizacyjnym albo stażu kierunkowym. 

2. Dyrektor CMKP zamieszcza na stronie internetowej CMKP i w SMK informacje, o których 

mowa w ust. 1. 

3. Jednostka szkoląca przekazuje do CMKP listę osób, które ukończyły kurs specjalizacyjny 

albo staż kierunkowy, zawierającą ich imiona i nazwiska oraz numery PESEL, a w 

przypadku braku numeru PESEL - cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę 

i numer dokumentu oraz państwo jego wydania. 

<4. Kursy specjalizacyjne, o których mowa w ust. 1, mogą być realizowane z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jeżeli możliwość takiej 

formy przewiduje program specjalizacji lub została uzyskana zgoda dyrektora 

CMKP.> 

Art. 28. 

1. Minister właściwy do spraw zdrowia na wniosek osoby legitymującej się dorobkiem 

naukowym lub zawodowym w danej dziedzinie ochrony zdrowia, w drodze decyzji, może 
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uznać ten dorobek za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia 

specjalizacyjnego w tej dziedzinie na podstawie opinii zespołu ekspertów, o którym mowa 

w art. 5 ust. 1, w sprawie uznania dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny 

ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony 

zdrowia. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do dyrektora CMKP. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1)   imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy; 

2)   datę i miejsce urodzenia; 

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

tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz państwo jego wydania; 

4)   adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej, jeżeli 

posiada; 

5)   określenie przedmiotu wniosku; 

6)   nazwę ukończonej uczelni oraz uzyskany tytuł zawodowy; 

7)   informacje o przebiegu działalności naukowej lub zawodowej, w szczególności 

dotyczące osiągnięć w dziedzinie ochrony zdrowia, której dotyczy wniosek; 

8)   informację o: 

a)  aktualnym miejscu zatrudnienia, 

b)  posiadanym stopniu lub tytule naukowym, 

c)  posiadanych tytułach specjalisty lub specjalizacjach. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się: 

1)   dokumenty potwierdzające przebieg działalności naukowej lub zawodowej; 

2)   kopię: 

a)  dyplomu ukończenia studiów wyższych, 

b)  dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia lub tytułu naukowego, 

c)  dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu specjalisty lub specjalizacji. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może zostać złożony z wykorzystaniem formularza 

zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej CMKP. 

6. Dyrektor CMKP sprawdza pod względem formalnym wniosek, o którym mowa w ust. 1, 

oraz dokumenty, o których mowa w ust. 4, a w przypadku stwierdzenia braków 

formalnych wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
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wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek pozostawia się bez 

rozpoznania. 

[7. Dyrektor CMKP przekazuje wniosek, o którym mowa w ust. 1, wraz z dokumentami, o 

których mowa w ust. 4, zespołowi ekspertów, o którym mowa w art. 5 ust. 1, w celu 

wydania opinii w sprawie uznania dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny 

ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony 

zdrowia oraz ustala termin i miejsce posiedzenia tego zespołu.] 

<7. Dyrektor CMKP przekazuje wniosek, o którym mowa w ust. 1, wraz z 

dokumentami, o których mowa w ust. 4, zespołowi ekspertów, o którym mowa w art. 

5 ust. 1, w celu wydania opinii w sprawie uznania dorobku naukowego lub 

zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia 

specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia oraz ustala termin i miejsce 

posiedzenia tego zespołu. Wniosek może być opiniowany za pośrednictwem 

systemów teleinformatycznych.> 

8. Zespół ekspertów, o którym mowa w art. 5 ust. 1, przekazuje dyrektorowi CMKP opinię, o 

której mowa w ust. 1, niezwłocznie po jej sporządzeniu, nie później jednak niż w terminie 

7 dni od dnia jej sporządzenia. 

9. Zespół ekspertów, o którym mowa w art. 5 ust. 1, opiniuje wnioski, o których mowa w ust. 

1, nie rzadziej niż raz na kwartał. 

10. Dyrektor CMKP w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania opinii, o której mowa w 

ust. 1, przekazuje tę opinię wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, i dołączonymi do 

niego dokumentami, o których mowa w ust. 4, do ministra właściwego do spraw zdrowia. 

11. Dyrektor CMKP zamieszcza w SMK informację o decyzji, o której mowa w ust. 1, 

podając: 

1)   numer decyzji i datę jej wydania; 

2)   imię (imiona) i nazwisko osoby, której decyzja dotyczy; 

3)   przedmiot decyzji; 

4)   rodzaj rozstrzygnięcia; 

5)   określenie organu wydającego decyzję. 

12. Osoba, która uzyskała decyzję, o której mowa w ust. 1, może: 

1)   wchodzić w skład zespołu ekspertów, o którym mowa w art. 5 ust. 1; 

2)   pełnić funkcję kierownika specjalizacji w danej dziedzinie ochrony zdrowia; 

3)   wchodzić w skład zespołu kontrolnego, o którym mowa w art. 25 ust. 1. 
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Art. 30. 

1. Osoba zamierzająca przystąpić do PESoz wnosi opłatę za ten egzamin w wysokości 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 46 pkt 7. 

2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez CEM, za 

pomocą SMK, w trakcie składania wniosku, o którym mowa w art. 29 ust. 1. Opłatę wnosi 

się nie później niż w terminie 5 dni od dnia upływu terminu składania wniosku, o którym 

mowa w art. 29 ust. 3. Opłata stanowi dochód budżetu państwa. 

3. W przypadku niewniesienia opłaty, o której mowa w ust. 1, albo wniesienia jej w 

wysokości mniejszej niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 46 pkt 7, 

dyrektor CEM wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych, za pomocą 

SMK, a w przypadku awarii SMK - pocztą elektroniczną na adres wskazany we wniosku, 

o którym mowa w art. 29 ust. 1, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W 

przypadku nieuzupełnienia braków formalnych wniosek, o którym mowa w art. 29 ust. 1, 

traktuje się jako niezłożony, o czym dyrektor CEM informuje w wezwaniu do 

uzupełnienia braków formalnych. 

<4. Z opłaty, o której mowa w ust. 1, za kolejne zgłoszenie do PESoz może zostać 

zwolniona osoba, która w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub 

stanu epidemii mimo zgłoszenia się do PESoz nie przystąpiła do tego egzaminu. 

5. W celu uzyskania zwolnienia z opłaty, o którym mowa w ust. 4, osoba ta w terminie 30 

dni od dnia, w którym odbył się PESoz, do którego miała przystąpić, składa do 

dyrektora CEM wniosek o zwolnienie z opłaty za kolejne zgłoszenie do PESoz. 

6. Do terminu, o którym mowa w ust. 5, nie stosuje się przepisów art. 58–60 ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 256 i 695).> 

Art. 34. 

1. Zakres PESoz jest zgodny z programem szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie 

ochrony zdrowia. 

2. PESoz jest przeprowadzany 2 razy w roku: 

1)   w wiosennej sesji egzaminacyjnej - od dnia 2 maja do dnia 15 czerwca; 

2)   w jesiennej sesji egzaminacyjnej - od dnia 2 listopada do dnia 15 grudnia. 

3. PESoz składa się z 2 części: egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego. Warunkiem 

dopuszczenia do egzaminu praktycznego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu 

teoretycznego. 
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4. Egzamin teoretyczny przeprowadza się w formie: 

1)   egzaminu testowego, jeżeli liczba osób zdających, o których mowa w art. 29 ust. 1, 

wynosi co najmniej 30, albo 

2)   egzaminu ustnego. 

5. Egzamin testowy odbywa się jednocześnie w całym kraju, w terminie ustalonym przez 

dyrektora CEM. 

6. W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami, w szczególności 

zagrażającymi życiu lub zdrowiu osób biorących udział w PESoz, minister właściwy do 

spraw zdrowia może odwołać w całości lub w części PESoz w danej dziedzinie ochrony 

zdrowia. Odwołując PESoz, minister właściwy do spraw zdrowia wydłuża czas trwania 

sesji egzaminacyjnej, w której miał się odbyć odwołany egzamin, jednorazowo o okres 

nie dłuższy niż 6 miesięcy. W przypadku nieustania okoliczności będących podstawą 

przedłużenia sesji egzaminacyjnej w czasie, o który została przedłużona dana sesja, 

minister właściwy do spraw zdrowia może powtórnie przedłużyć czas trwania danej sesji 

egzaminacyjnej o okres nie dłuższy niż 3 miesiące. 

7. O odwołaniu całości lub części PESoz w danej dziedzinie ochrony zdrowia i przedłużeniu 

sesji egzaminacyjnej minister właściwy do spraw zdrowia informuje na swojej stronie 

internetowej oraz na stronie internetowej CEM. 

8. Dyrektor CEM w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia ustala nowe 

terminy PESoz informuje o nich osoby, które miały przystąpić do odwołanego PESoz, co 

najmniej na dwa tygodnie przed datą egzaminu. Informacja o nowych terminach PESoz 

jest zamieszczana na stronie internetowej CEM. 

<9. W uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw zdrowia może, na 

wniosek dyrektora CEM, wyrazić zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia 

egzaminu testowego dla wszystkich osób dopuszczonych do PESoz w danej 

dziedzinie w określonej sesji egzaminacyjnej, z zachowaniem egzaminu ustnego, albo 

zdecydować o przeprowadzeniu PESoz jeden raz w roku – z zachowaniem 

wszystkich jego części, w jednej z sesji egzaminacyjnych. 

10. W uzasadnionych przypadkach, związanych z wystąpieniem zwiększonego 

zagrożenia epidemicznego lub innych okoliczności zagrażających bezpieczeństwu 

osób uczestniczących w PESoz, dyrektor CEM w porozumieniu z przewodniczącym 

właściwej PKE może zdecydować, że egzamin ustny PESoz zostanie przeprowadzony 

za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających 
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jednoczesny udział zdającego i wszystkich członków zespołu egzaminacyjnego, 

zwany dalej „zdalnym PESoz”. 

11. Zdalny PESoz może być przeprowadzony w siedzibie CEM albo w innym miejscu 

wskazanym przez dyrektora CEM w porozumieniu z przewodniczącym zespołu 

egzaminacyjnego. 

12. Wojewoda jest obowiązany do współpracy z dyrektorem CEM przy organizacji i 

przeprowadzaniu zdalnego PESoz. 

13. W trakcie całego czasu trwania zdalnego PESoz zdający znajduje się pod 

bezpośrednim nadzorem pracownika CEM, przewodniczącego zespołu 

egzaminacyjnego albo przedstawiciela właściwego wojewody. Do przedstawiciela 

wojewody stosuje się art. 33 ust. 7 pkt 1 i ust. 2. 

14. Oprogramowanie służące do przeprowadzenia zdalnego PESoz jest udostępniane i 

konfigurowane przez CEM. Przebieg zdalnego PESoz jest rejestrowany. 

15. Zdający jest widziany i słyszany przez wszystkich członków zespołu 

egzaminacyjnego bezpośrednio lub za pomocą środków komunikacji, o których 

mowa w ust. 10. 

16. W przypadku zdalnego PESoz członkowie zespołu egzaminacyjnego składają ustne 

oświadczenia dotyczące wystawionych przez nich ocen. Oświadczenia te są 

rejestrowane za pomocą środków komunikacji, o których mowa w ust. 10, lub, jeżeli 

nie ma takiej możliwości, za pomocą oprogramowania dostępnego na stacjach 

roboczych członków zespołu egzaminacyjnego. 

17. Jeżeli w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii przeprowadzenie 

egzaminu testowego albo ustnego PESoz nie będzie możliwe ze względu na 

bezpieczeństwo osób biorących udział w tym egzaminie, minister właściwy do spraw 

zdrowia może w trakcie sesji egzaminacyjnej podjąć decyzję o odstąpieniu od 

przeprowadzenia egzaminu testowego albo ustnego PESoz w danej dziedzinie w tej 

sesji z zachowaniem wyłącznie jednej formy PESoz. 

18. Komunikat o odstąpieniu od przeprowadzenia egzaminu testowego albo ustnego 

PESoz, o których mowa w ust. 17, zamieszcza się na stronie internetowej urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz na stronie internetowej 

CEM.> 
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USTAWA z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 172) 

<Art. 10a. 

1. Świadczeniodawca udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej 

może złożyć do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wniosek, w którym wskaże 

świadczeniodawcę, który zabezpieczy udzielanie tych świadczeń 

świadczeniobiorcom, którzy potwierdzili w deklaracji wyboru wybór wnioskującego 

świadczeniodawcy, w przypadku, gdy jego umowa wygaśnie lub ulegnie rozwiązaniu. 

2. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o udzielanie świadczeń z zakresu 

podstawowej opieki zdrowotnej Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, kierując się 

koniecznością zapewnienia dostępu do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej na 

danym obszarze, wskazuje świadczeniodawcę lub świadczeniodawców, którzy 

zabezpieczą udzielanie tych świadczeń świadczeniobiorcom, którzy potwierdzili w 

deklaracji wyboru wybór świadczeniodawcy, którego umowa wygasła lub uległa 

rozwiązaniu, uwzględniając świadczeniodawcę wskazanego we wniosku, o którym 

mowa w ust. 1. 

3. Deklaracje wyboru złożone do dotychczasowego świadczeniodawcy stanowią 

podstawę do rozliczania świadczeń przez świadczeniodawcę wskazanego przez 

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sposób, o którym mowa w ust. 2. 

4. Narodowy Fundusz Zdrowia oraz świadczeniodawcy, o których mowa w ust. 2, są 

obowiązani do poinformowania świadczeniobiorców o możliwości zmiany wyboru 

świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki 

zdrowotnej.> 

Art. 38. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r., z wyjątkiem: 

1)   art. 29 pkt 7 w zakresie uchylenia ust. 2b w art. 55, który wchodzi w życie z dniem 

ogłoszenia; 

2)   art. 6 ust. 4-6, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.; 

3)   art. 14 ust. 2 i art. 29 pkt 10 i 11, które wchodzą w życie z dniem [1 października 2020 r.]  

<1 października 2021 r.>; 

4)   art. 6 ust. 1 pkt 4 i ust. 2, w zakresie obowiązku ukończenia kursu w dziedzinie medycyny 

rodzinnej, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. 
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USTAWA z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 399, 999, 

1096 i 1905) 

Art. 13. 

1. Pierwszą komisję, o której mowa w art. 61y ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia powołuje w terminie 9 

miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy spośród pracowników centrali 

Narodowego Funduszu Zdrowia. 

2. Powołanie w skład komisji, o której mowa w ust. 1, zwalnia z obowiązku złożenia 

egzaminu kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 61y ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

 

<Art. 13a. 

Pierwszy egzamin, o którym mowa w art. 61y ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, 

przeprowadza się nie później niż w czwartym kwartale 2020 r.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) 

 

Art. 4c. 
(29) 

W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ubezpieczonemu 

[wykonującemu zawód medyczny] zatrudnionemu w podmiocie leczniczym, w okresie 

podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, o których 

mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, 

wynikających z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w 

związku wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym 

oraz w czasie niezdolności do pracy z powodu COVID-19 powstałej w związku 

wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym 

przysługuje zasiłek chorobowy, którego miesięczny wymiar wynosi 100% podstawy wymiaru 
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zasiłku obliczonej na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. 

 

Art. 7. 

1. 
(35)

 Świadczenia opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywane w związku 

z przeciwdziałaniem COVID-19, są udzielane przez podmioty wykonujące działalność 

leczniczą lub lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w ust. 4, wpisanych do 

wykazu, zwanego dalej "wykazem", opracowywanego przez właściwego miejscowo 

dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w porozumieniu z 

wojewodą. 

2. 
(36)

 W wykazie umieszcza się podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz lekarzy i 

lekarzy dentystów, o których mowa w ust. 4, uwzględniając potrzeby wynikające z 

zabezpieczenia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1, na 

obszarze województwa, a także strukturę organizacyjną tych podmiotów, rodzaj 

wykonywanej działalności leczniczej oraz zasoby kadrowe i sprzętowe. 

3. Wykaz podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze 

obwieszczenia wojewody oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu 

Zdrowia. 

4. 
(37)

 Lekarz oraz lekarz dentysta spełniający warunki, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 

2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, może udzielać świadczeń 

opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego udostępnionego przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do 

spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, zwanych 

dalej "teleporadą", z pominięciem obowiązków wynikających z art. 101 tej ustawy oraz 

obowiązków dotyczących dokumentacji medycznej wynikających z przepisów o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Działalność ta nie podlega wpisowi do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

5. 
(38)

 W celu uzyskania dostępu do systemu, o którym mowa w ust. 4, lekarz oraz lekarz 

dentysta składa do jednostki, o której mowa w ust. 4, wniosek w postaci elektronicznej 

zawierający: 

1)   oświadczenie o zamiarze udzielania teleporad, z podaniem miejsca i, jeżeli to 

możliwe, czasu ich wykonywania; 

2)   dane dotyczące tego lekarza albo lekarz dentysty: 
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a)  imię i nazwisko, 

b)  datę urodzenia, 

c)  numer PESEL lekarza lub lekarza dentysty lub serię i numer jego dowodu 

tożsamości w przypadku braku numeru PESEL, 

d)  numer prawa wykonywania zawodu lekarza lub numer prawa wykonywania 

zawodu lekarza dentysty, 

e)  określenie tytułu zawodowego, 

f)  posiadane specjalizacje, 

g)  numer telefonu do kontaktu, 

h)  adres poczty elektronicznej, 

i)  adres do korespondencji. 

6. 
(39)

 Jednostka, o której mowa w ust. 4, ma prawo przetwarzać dane pozyskane w związku z 

udostępnianiem systemu, o którym mowa w ust. 4, w tym dane dotyczące udzielanych 

teleporad. 

7. 
(40)

 Lekarz oraz lekarz dentysta udzielający świadczeń, o których mowa w ust. 4, prowadzi 

dokumentację medyczną w postaci karty teleporady. 

8. 
(41)

 Karta teleporady zawiera: 

1)   oznaczenie pacjenta: 

a)  imię i nazwisko, 

b)  numer PESEL, a w jego braku serię i numer innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość, 

c)  datę urodzenia oraz płeć, jeżeli numer PESEL nie został nadany, 

d)  adres miejsca zamieszkania, 

e)  adres poczty elektronicznej, 

f)  numer telefonu do kontaktu; 

2)   oznaczenie osoby udzielającej teleporady: 

a)  imię i nazwisko, 

b)  tytuł zawodowy, 

c)  numer prawa wykonywania zawodu; 

3)   informacje dotyczące stanu zdrowia oraz zalecanego procesu diagnostycznego i 

leczniczego: 

a)  rozpoznanie choroby lub problemu zdrowotnego, 

b)  zalecenia, 
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c)  informacje o wystawionych zaświadczeniach, receptach lub skierowaniach, 

d)  inne informacje istotne dla procesu leczenia. 

[9. 
(42)

 Karty teleporady są przechowywane przez okres 30 dni od dnia udzielenia teleporady.] 

<9. Karty teleporady są przechowywane przez okres 30 dni od dnia odwołania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.> 

10. 
(43)

 W odniesieniu do lekarza lub lekarza dentysty, o którym mowa w ust. 4: 

1)   recepta oraz dokument realizacji recepty - zawierają dane wymagane dla recepty pro 

auctore albo pro familiae; 

2)   za adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych - uznaje się adres siedziby 

jednostki, o której mowa w ust. 4. 

11. 
(44)

 Teleporady mogą być również udzielane przez podmioty wykonujące działalność 

leczniczą. Przepisy ust. 4-9 stosuje się odpowiednio. 

12. 
(45)

 Lekarza, który uzyskał potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, o 

którym mowa w art. 16r ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i 

lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514), lub lekarza, który ma uznany dorobek na 

podstawie art. 16 ust. 7 albo ust. 9 tej ustawy i wystąpił do dyrektora Centrum Egzaminów 

Medycznych z wnioskiem o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego 

w wiosennej sesji egzaminacyjnej w 2020 r. przedłużonej zgodnie z przepisami wydanymi 

na podstawie art. 16 ust. 10, art. 16g ust. 1 oraz art. 16x ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 

1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty uznaje się za: 

1)   lekarza specjalistę w dziedzinie, której dotyczył wniosek o przystąpienie do 

Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, jeżeli złożył z wynikiem pozytywnym 

część pisemną Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w tej dziedzinie, albo 

2)   lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie, której dotyczył 

wniosek o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, jeżeli żadna z 

części Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w tej dziedzinie nie odbyła się w 

wiosennej sesji egzaminacyjnej w 2020 r. 

-   nie dłużej jednak niż do dnia wskazanego jako najbliższy termin Państwowego 

Egzaminu Specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny. 

 

[Art. 7b. 
(48) 

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, od dnia 

ogłoszenia danego stanu, na okres jego trwania: 
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1)   zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów art. 23, art. 23a i 

art. 23b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych; 

2)   do zmian planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2020, o których 

mowa w art. 124 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz do planu finansowego 

Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 rok nie stosuje się przepisów, o których 

mowa w art. 121 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

3)   
(49)

 do zmian planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 r. w 

zakresie środków przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 stosuje się przepis art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych oraz nie stosuje się przepisów art. 118 ust. 3 i art. 121 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych.] 

<Art. 7b. 

1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, od dnia 

ogłoszenia danego stanu, na okres jego trwania: 

1) zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów art. 23, art. 

23a i art. 23b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

2) do zmian planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok, o 

których mowa w art. 124 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz 

do planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 rok nie stosuje się 

przepisów, o których mowa w art. 121 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

2. Do zmian planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok w zakresie 

środków przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 stosuje się przepis art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych oraz nie stosuje się przepisów art. 118 ust. 3 i art. 121 ustawy z dnia 27 
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sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych.> 

[Art. 7f. 
(54)

 

1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii: 

1)   okres akredytacji, o którym mowa w art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o 

zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 562 i 567), kończący się w 

okresie ogłoszenia jednego z tych stanów, przedłuża się na okres 120 dni od dnia 

odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni; 

2)   postępowania akredytacyjne, o których mowa w art. 59 ust. 7 ustawy z dnia 15 lipca 

2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, ulegają zawieszeniu z mocy prawa na 

okres ogłoszenia danego stanu oraz do upływu 30. dnia następującego po odwołaniu 

tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. 

2. Postanowień w sprawie zawieszenia postępowań na podstawie ust. 1 pkt 2 nie wydaje się.] 

 

<Art. 7f. 

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii okres 

akredytacji, o którym mowa w art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 

pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 562, 567 i 945), kończący się w okresie 

ogłoszenia jednego z tych stanów, przedłuża się o 6 miesięcy od dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy.> 

Art. 10a. 
(74)

 

1. Minister właściwy do spraw zdrowia może podejmować inne niż określone w art. 10 

działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19. 

[2. Działania, o których mowa w ust. 1, są finansowane z budżetu państwa z części, której 

dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.] 

<2. Działania, o których mowa w ust. 1, są finansowane ze środków pochodzących z 

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 lub z budżetu państwa.> 

 

Art. 12. 

1. Do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów 

budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem 

COVID-19, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 



- 288 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 471) oraz aktów 

planistycznych, o których mowa w tej ustawie, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282), a w przypadku konieczności 

poszerzenia bazy do udzielania świadczeń zdrowotnych, także przepisów wydanych na 

podstawie art. 22 ust. 3, 4 i 4a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

2. Prowadzenie robót budowlanych oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego 

lub jego części w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 wymagają niezwłocznego 

poinformowania organu administracji architektoniczno-budowlanej. 

3. W informacji, o której mowa w ust. 2, należy określić: 

1)   rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia 

- w przypadku prowadzenia robót budowlanych; 

2)   dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego 

części - w przypadku zmiany sposobu użytkowania. 

4. Jeżeli prowadzenie robót budowlanych, o których mowa w ust. 2, powoduje zagrożenie 

życia lub zdrowia ludzi, organ administracji architektoniczno-budowlanej, w drodze 

decyzji podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, niezwłocznie ustala wymagania 

dotyczące niezbędnych zabezpieczeń ich prowadzenia. 

5. W przypadku prowadzenia robót budowlanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-

19, których rozpoczęcie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane, wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, inwestor jest 

obowiązany zapewnić objęcie kierownictwa oraz nadzoru nad tymi robotami przez osobę 

posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach, o których mowa w 

art. 15a tej ustawy. 

6. 
(93)

 W przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się: 

[1)   
(94)

 warunku uzyskania opinii o celowości inwestycji, o której mowa w art. 95dd 

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

ze środków publicznych, jeżeli budowa, przebudowa lub remont są inwestycją w 

rozumieniu art. 95d ust. 1 tej ustawy;] 

<1) warunku uzyskania opinii o celowości inwestycji, o której mowa w art. 95d 

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

finansowanych ze środków publicznych, jeżeli budowa, przebudowa lub remont 

są inwestycją, o której mowa w art. 95d ust. 1 tej ustawy;> 
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2)   przepisów § 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, c oraz f, pkt 2 i 3 rozporządzenia wydanego na 

podstawie art. 134 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 869, z późn. zm.). 

Art. 15zzzzzi.
 

<1.> W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub stanu 

klęski żywiołowej oraz w okresie 60 dni od dnia odwołania tych stanów, zachowują 

ważność: zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej 

pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie 

kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika oraz zaświadczenia o 

zdaniu egzaminu potwierdzającego posiadanie tytułu ratownika, przez ratowników 

jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, o 

których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 i 1590 oraz z 2020 r. poz. 374 i 

567). 

<2. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w 

zakresie udzielania pierwszej pomocy, o którym mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym, którego ważność upłynęła w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii, zachowuje ważność w tym okresie oraz przez 

okres 12 miesięcy od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako 

ostatni.> 

Art. 15zzzzzq.
 

1. Realizacja obowiązku zmniejszenia zatrudnienia, o którym mowa w art. 15zzzzzo ust. 2 pkt 

1, może nastąpić przez: 

1)   
(486)

 rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy, w tym z pracownikiem 

posiadającym ustalone prawo do emerytury lub renty, lub spełniającym warunki do 

przyznania emerytury; 

2)   nie zawarcie z pracownikiem kolejnej umowy o pracę, w przypadku umowy zawartej 

na okres próbny, umowy zawartej na czas określony; 

3)   obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika z jednoczesnym proporcjonalnym 

zmniejszeniem wynagrodzenia za pracę [.] <;>  

<4) likwidację etatów nieobsadzonych, na które podmioty, o których mowa w art. 

15zzzzzp ust. 1, otrzymały środki z budżetu państwa, oraz zwrot tych środków.> 
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1a. 
(487)

 Przy rozwiązaniu stosunku pracy z pracownikiem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie 

stosuje się art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 38 i 1452). 

2. Do zmniejszenia zatrudnienia w ramach realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 

15zzzzzo ust. 2 pkt 1, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o 

szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 

niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz. 1969). 

 

 

 

USTAWA z dnia dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu 

ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(Dz. U. poz. 567 i 695) 

Art. 16. 

Lekarz <lub lekarz dentysta>, który wystąpił do dyrektora Centrum Egzaminów 

Medycznych z wnioskiem o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, 

o którym mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w wiosennej sesji 

egzaminacyjnej w 2020 r., uzyskuje tytuł lekarza specjalisty w danej dziedzinie medycyny 

pod warunkiem, że: 

1)   złożył z wynikiem pozytywnym część testową Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego 

w tej dziedzinie medycyny; 

2)   część ustna Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w tej dziedzinie medycyny nie 

odbyła się do dnia 31 maja 2020 r. 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695, 875, 979 i 1086) 

 

<Art. 117a. 

1. Podmioty, które w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 zrealizowały polecenie 

Prezesa Rady Ministrów związane bezpośrednio z przeprowadzeniem wyborów 



- 291 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., z 

możliwością głosowania korespondencyjnego, wydane: 

1) na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 73 w brzmieniu 

obowiązującym do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy albo 

2) na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 73 w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą 

– mogą wystąpić do Szefa Krajowego Biura Wyborczego o przyznanie 

jednorazowej rekompensaty na pokrycie zasadnie poniesionych kosztów, 

związanych bezpośrednio z realizacją polecenia, zwanej dalej „rekompensatą”. 

2. Rekompensata nie obejmuje zasadnie poniesionych kosztów w przypadku gdy zostały 

one poniesione na zakup środków trwałych, wyposażenia lub na inne wydatki, które 

mogą być wykorzystane w bieżącej działalności podmiotu. 

3. W przypadku gdy podmiot zasadnie poniósł koszty w wysokości przewyższającej 

rynkową wartość zakupionych środków trwałych, wyposażenia lub innych 

poniesionych wydatków, które mogą być wykorzystane w bieżącej działalności 

podmiotu, rekompensata obejmuje różnicę pomiędzy zasadnie poniesionym kosztem 

a wartością rynkową zakupionych składników. 

 

Art. 117b. 

Rekompensata jest udzielana z budżetu państwa, z części której dysponentem jest Szef 

Krajowego Biura Wyborczego. 

Art. 117c. 

1. Zasadnie poniesione koszty lub różnica pomiędzy zasadnie poniesionym kosztem a 

wartością rynkową zakupionych składników, o której mowa w art. 117a ust. 3, 

zaliczone w poczet rekompensaty, jej wysokość oraz termin wypłaty określa umowa 

zawarta pomiędzy Szefem Krajowego Biura Wyborczego a podmiotem, o którym 

mowa w art. 117a ust. 1. 

2. Projekt umowy podlega uprzedniemu zaopiniowaniu pod względem merytorycznym 

przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz pod względem prawnym 

przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Zawarcie umowy wyłącza możliwość sądowego dochodzenia od Skarbu Państwa 

jakichkolwiek dodatkowych roszczeń związanych z realizacją przez podmiot 

polecenia, o którym mowa w art. 117a ust. 1.”. 
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USTAWA z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (Dz. U. poz. 1262) 

 

Art. 6. 

1. Na dziecko przysługuje jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł. 

2. Na dziecko niepełnosprawne przysługuje jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 

500 zł oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł. 

3. W przypadku gdy kwota świadczenia wychowawczego została ustalona zgodnie z [art. 5 

ust. 3] <art. 5 ust. 2a> ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci, każdemu z rodziców przysługuje jedno świadczenie w formie 

bonu w wysokości 250 zł na dziecko, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego - jedno 

świadczenie w formie bonu w wysokości 250 zł oraz jedno dodatkowe świadczenie w 

formie bonu w wysokości 250 zł na dziecko. 

 

Art. 19. 

1. Informacje, o których mowa w art. 18 ust. 2, minister właściwy do spraw rodziny 

udostępnia ZUS. 

2. Informacje, o których mowa w art. 18 ust. 2, dotyczące osób uprawnionych, które w dniu 

wejścia w życie ustawy mają przyznane prawo do świadczenia wychowawczego, oraz 

dzieci, na które przysługuje im to świadczenie, minister właściwy do spraw rodziny 

udostępnia z rejestru centralnego, o którym mowa w art. 14 ust. 2 [tej ustawy] <ustawy z 

dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci>. 

3. Informacje, o których mowa w art. 18 ust. 2, dotyczące osób uprawnionych, które w dniu 

wejścia w życie ustawy mają przyznane prawo do dodatku, oraz dzieci, na które 

przysługuje im ten dodatek, minister właściwy do spraw rodziny udostępnia po 

otrzymaniu tych informacji od starosty. 

4. Informacje, o których mowa w art. 18 ust. 2, dotyczące osób uprawnionych, które przed 

dniem wejścia w życie ustawy złożyły wniosek, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3, oraz 

którym przed dniem wejścia w życie ustawy wojewoda wydał decyzję, o której mowa w 

art. 4 ust. 3, minister właściwy do spraw rodziny udostępnia po otrzymaniu tych 

informacji od wojewody. 

5. Starosta przekazuje informacje, o których mowa w ust. 3, ministrowi właściwemu do spraw 

rodziny za pośrednictwem wojewody. 
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6. Starosta udostępnia wojewodzie informacje, o których mowa w ust. 3, w terminie 3 dni 

roboczych od dnia wejścia w życie ustawy. Otrzymane od starosty informacje wojewoda 

przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rodziny w terminie 3 dni roboczych od dnia 

ich otrzymania. 

7. Wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rodziny informacje, o których 

mowa w ust. 4, w terminie 3 dni roboczych od dnia wejścia w życie ustawy. 

8. Minister właściwy do spraw rodziny udostępnia ZUS informacje, o których mowa w ust. 3 

i 4, w terminie 10 dni roboczych od dnia wejścia w życie ustawy. 

9. Informacje, o których mowa w art. 18 ust. 2, dotyczące osób uprawnionych, o których 

mowa w art. 4: 

1)   ust. 1 pkt 2 lit. a , oraz dzieci, na które przysługuje im świadczenie wychowawcze - 

minister właściwy do spraw rodziny udostępnia z rejestru centralnego, o którym mowa 

w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za poprzedni miesiąc 

kalendarzowy; 

2)   ust. 1 pkt 2 lit. b , oraz dzieci, na które przysługuje im dodatek - minister właściwy do 

spraw rodziny udostępnia w terminie do 15 dnia miesiąca kalendarzowego za 

poprzedni miesiąc kalendarzowy; 

3)   ust. 1 pkt 4, oraz dzieci, których dotyczy ten wniosek - minister właściwy do spraw 

rodziny udostępnia w terminie do 15 dnia miesiąca kalendarzowego za poprzedni 

miesiąc kalendarzowy; 

4)   ust. 4, oraz dzieci, których dotyczy ta decyzja - minister właściwy do spraw rodziny 

udostępnia w terminie do 15 dnia miesiąca kalendarzowego za poprzedni miesiąc 

kalendarzowy. 

10. Informacje, o których mowa w ust. 9 pkt 2, starosta udostępnia wojewodzie w terminie do 

5 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za poprzedni miesiąc kalendarzowy. Otrzymane 

od starosty informacje wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rodziny w 

terminie 5 dni od dnia ich otrzymania. 

11. Informacje, o których mowa w ust. 9 pkt 3 i 4, wojewoda przekazuje ministrowi 

właściwemu do spraw rodziny w terminie do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego 

za poprzedni miesiąc kalendarzowy. 
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12. Minister właściwy do spraw rodziny, wojewoda oraz starosta w zakresie niezbędnym do 

udostępnienia ZUS informacji, o których mowa w art. 18 ust. 2, przetwarzają dane 

zawarte w informacji. 

13. Informacje, o których mowa w ust. 9, zawierają dane osób uprawnionych oraz dzieci, na 

które przyznano prawo do świadczeń wychowawczych lub dodatków, albo których 

dotyczyły wnioski, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 i 4, lub decyzje, o których mowa 

w art. 4 ust. 3 i 4, w okresie, za który składane są informacje. 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1291) 

 

Art. 28. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 

1)   art. 1: 

a)  pkt 2 lit. b w zakresie art. 3 ust. 5 pkt 3 oraz lit. c w zakresie art. 3 ust. 8 pkt 3, które 

wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, 

b)  pkt 2 lit. b w zakresie art. 3 ust. 5 pkt 9 oraz lit. c w zakresie art. 3 ust. 8 pkt 9, pkt 13 

lit. c i e, które wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2020 r., 

c)  pkt 4 lit. a tiret trzecie i lit. b, pkt 5 i 6, pkt 7 w zakresie art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 14, 

pkt 28 lit. b, pkt 32 lit. a, pkt 40, pkt 42 lit. a oraz pkt 45, 57-62 i 66, które wchodzą w 

życie z dniem 1 stycznia 2021 r., 

d)  pkt 2 lit. b w zakresie art. 3 ust. 5 pkt 5, 7 i 8 oraz lit. c w zakresie art. 3 ust. 8 pkt 5, 7 i 

8, pkt 21 lit. e, pkt 22 lit. a w zakresie art. 16c ust. 1 pkt 1, lit. b, lit. c w zakresie art. 

16c ust. 2 [pkt 17-20] <pkt 17–19>, lit. d-h, lit. m-r, lit. s w zakresie art. 16c ust. 17e i 

17g, pkt 23, pkt 25 lit. c w zakresie art. 16f ust. 3 pkt 1, pkt 2 lit. c-e, f i j, pkt 2a i pkt 

3, pkt 26 lit. a, pkt 29 lit. f, pkt 32 lit. b i c, pkt 37, pkt 44 oraz pkt 51 lit. a tiret trzecie, 

lit. b i lit. c w zakresie art. 19f ust. 9a i 9b, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 

2022 r.; 

2)   art. 3 i art. 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 


