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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 7 lipca 2021 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Agencji Badań Medycznych 

oraz niektórych innych ustaw  

(druk nr 435) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zasadniczym celem nowelizacji jest doprecyzowanie regulacji dotyczących 

funkcjonowania Agencji Badań Medycznych. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu 

(druk sejmowy nr 1259), zmiany wprowadzane w ustawie z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji 

Badań Medycznych (art. 1 nowelizacji) wchodzą w zakres pakietu rozwiązań mających 

przeciwdziałać negatywnym skutkom społecznym, gospodarczym i zdrowotnym COVID-19. 

Zmierzają one w szczególności do rozszerzenia zakresu działalności Agencji Badań 

Medycznych o wspieranie działalności innowacyjnej w ochronie zdrowia poprzez możliwość 

udzielania dofinansowania na realizację eksperymentów badawczych, co może wpłynąć na 

pobudzenie tego rodzaju działalności, a tym samym przyczynić się do wprowadzenia nowych 

rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia. Celem ustawy jest także zwiększenie 

konkurencyjności Rzeczypospolitej Polskiej jako miejsca prowadzenia badań klinicznych i 

eksperymentów badawczych oraz wprowadzenie dodatkowych ułatwień i mechanizmów 

zachęcających do ich prowadzenia. 

Pozostałe zmiany wprowadzane w ustawie z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań 

Medycznych polegają na: 

1) uelastycznieniu zasad współpracy pomiędzy Agencją Badań Medycznych a ekspertami 

– eksperci, w tym eksperci zagraniczni, będą mogli sporządzać opinie i oceny 
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w szerszym zakresie aniżeli wynikający z wykonywania zadań w ramach zespołu oceny 

wniosków konkursowych; 

2) wyłączeniu stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych w przypadku umów określających wysokość wynagrodzenia eksperta; 

3) doprecyzowaniu, że wnioskodawcy w ramach konkursu na realizację i dofinansowanie 

projektu będzie przysługiwało prawo złożenia protestu tylko od negatywnego wyniku 

konkursu skutkującego nierekomendowaniem wniosku do dofinansowania, 

z wyłączeniem możliwości złożenia protestu w zakresie kwoty przyznanego 

dofinansowania; 

4) umożliwieniu przyznania Agencji Badań Medycznych dotacji celowej na finansowanie 

lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z obsługą realizacji zadań Agencji; 

5) pozostawieniu w dyspozycji Agencji Badań Medycznych środków finansowych 

pochodzących z odpisu z Narodowego Funduszu Zdrowia niewykorzystanych w danym 

roku kalendarzowym, na lata następne, z przeznaczeniem na cel, na jaki zostały 

przyznane; 

6) przyznaniu ministrowi właściwemu do spraw zdrowia kompetencji do odwołania 

członka Rady Agencji Badań Medycznych, przed upływem kadencji, z własnej 

inicjatywy albo na wniosek podmiotu, który zgłosił go jako kandydata do pełnienia 

funkcji członka Rady.  

Konsekwencją zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji 

Badań Medycznych są zmiany dokonane w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 4 

nowelizacji).  

Nowelizacja ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 

(art. 2 nowelizacji), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (art. 3 

nowelizacji), ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (art. 7 

nowelizacji), ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (art. 8 nowelizacji) 

oraz ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (art. 10 nowelizacji), umożliwią 

ministrowi właściwemu do spraw zdrowia upoważnienie poszczególnych jednostek 

organizacyjnych samorządów zawodowych do wykonywania kompetencji emitenta 

dokumentu publicznego, o którym mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. 

o dokumentach publicznych. Kompetencje te obejmą w szczególności: uzgodnienie próbnego 
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wydruku blankietu prawa wykonywania zawodu, uzgodnienie wytwarzania tego dokumentu 

z producentem, przekazywanie stosownych informacji ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych i współpraca z tym ministrem w zakresie określonym w ustawie 

o dokumentach publicznych. 

Ponadto zmiany w „ustawach zawodowych” (art. 3, art. 7 i art. 8 nowelizacji) zmierzają 

do ujednolicenia przepisów określających zakres danych zawartych w dokumencie: „Prawo 

wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego”, „Prawo wykonywania zawodu 

pielęgniarki”, „Prawo wykonywania zawodu położnej”, „Ograniczone prawo wykonywania 

zawodu pielęgniarki”, „Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej” oraz „Prawo 

wykonywania zawodu fizjoterapeuty”. 

W myśl przepisu przejściowego (art. 11 nowelizacji) wydane na podstawie przepisów 

dotychczasowych dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu zachowają 

ważność, zaś dotychczasowe akty wykonawcze dotyczące dokumentów potwierdzających 

prawo wykonywania zawodu, zostaną zachowane w mocy do dnia wejścia w życie nowych 

przepisów wykonawczych regulujących te kwestie, jednak nie dłużej niż do dnia 11 lipca 

2022 r. (art. 12 nowelizacji). 

Opiniowana nowelizacja dokonuje również modyfikacji w ustawie z dnia 8 września 

2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (art. 5 nowelizacji) oraz w ustawie z dnia 

21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (art. 9 nowelizacji), których celem jest 

jednoznaczne wskazanie podmiotu będącego zarówno administratorem systemu 

zarządzającego TOPSOR jak również danych przetwarzanych w tym systemie 

(administratora TOPSOR). Zgodnie z nowelą administratorem TOPSOR do dnia 31 grudnia 

2026 r. będzie podmiot leczniczy utworzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia 

w celu realizacji zadań lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, zaś od dnia 1 stycznia 

2027 r. funkcję tę przejmie Narodowy Fundusz Zdrowia.  

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

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (art. 6 nowelizacji) 

umożliwia kontynuowanie refundacji leku lub środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego stosowanego w ramach programu lekowego lub chemioterapii, 

dla którego nie wydano kolejnej decyzji o objęciu refundacją, a który jest dostępny na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy jednoczesnym braku alternatywnej opcji 
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terapeutycznej w ramach tego programu lekowego lub chemioterapii. Finansowanie leczenia 

na dotychczasowych zasadach będzie możliwe nie dłużej niż przez okres roku od dnia 

zakończenia obowiązywania decyzji o objęciu refundacją. W celu objęcia finansowaniem 

leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, podmiot 

odpowiedzialny, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo 

farmaceutyczne, będzie obowiązany złożyć wniosek do Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia pierwszego obwieszczenia ministra 

właściwego do spraw zdrowia, wydanego po wygaśnięciu ostatniej decyzji o objęciu 

refundacją.  

Ustawa wejdzie w życie zasadniczo po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

Wyjątkiem będą przepisy zmieniające ustawę z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym (art. 5 pkt 1–5 nowelizacji) oraz ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. 

o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

oraz niektórych innych ustaw (art. 9 nowelizacji), a także wprowadzające zmiany w ustawie 

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

żywieniowego oraz wyrobów medycznych (art. 6 nowelizacji), które wejdą w życie z dniem 

następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2021 r. Z dniem 1 stycznia 2027 r. 

wejdzie w życie przepis modyfikujący zasady finansowania zadań administratora TOPSOR 

(art. 5 pkt 6 nowelizacji).  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy (druk sejmowy nr 1259) został przedłożony przez Rząd w dniu 

2 czerwca 2021 r. Marszałek Sejmu w dniu 14 czerwca 2021 r. skierowała projekt ustawy do 

Komisji Zdrowia. Komisja po przeprowadzeniu pierwszego czytania i rozpatrzeniu projektu 

na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2021 r. wniosła o jego uchwalenie w brzmieniu zawartym 

w sprawozdaniu (druk sejmowy nr 1296). W trakcie prac w komisji wprowadzono do 

projektu zmiany o charakterze doprecyzowującym przepisy i techniczno-legislacyjnym.  

W następstwie poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu projektu ustawy: 

1) dodano przepis przyznający ministrowi właściwemu do spraw zdrowia kompetencję do 

odwołania członka Rady Agencji Badań Medycznych, przed upływem kadencji (art. 1 

pkt 4 nowelizacji); 
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2) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym (art. 5 nowelizacji) oraz w ustawie z dnia 21 lutego 2019 r. o 

zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych oraz niektórych innych ustaw (art. 9 nowelizacji), dotyczące administratora 

TOPSOR; 

3) dodano zmianę w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych  

umożliwiającą kontynuowanie refundacji leku lub środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, stosowanego w ramach programu lekowego lub 

chemioterapii, dla którego nie wydano kolejnej decyzji o objęciu refundacją (art. 6 

nowelizacji); 

4) zmodyfikowano zakres danych jakie mają być zmieszczone w dokumencie „Prawo 

wykonywania zawodu fizjoterapeuty” (art. 8 pkt 1 nowelizacji); 

5) zmieniono przepis o wejściu ustawy w życie przesądzając, że zmiany w ustawie z dnia 

8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (art. 5 pkt 1–5 

nowelizacji), ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (art. 6 

nowelizacji) oraz w ustawie z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 

(art. 9 nowelizacji) wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 

dnia 1 lipca 2021 r. 

Sejm uchwalił ustawę na 33. posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2021 r. Za uchwaleniem 

ustawy głosowało 236 posłów, 193 było przeciw, zaś 3 wstrzymało się od głosowania.  

 

III. Uwaga ogólna 

Przepisy art. 1 pkt 4 nowelizacji (art. 10 ust. 3a ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. 

o Agencji Badań Medycznych umożliwiający ministrowi właściwemu do spraw zdrowia 

odwołanie członka Rady Agencji Badan Medycznych przed upływem kadencji), art. 5 i art. 9 

nowelizacji (wprowadzające zmiany w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym oraz w ustawie z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych 

innych ustaw, odnoszące się do administratora TOPSOR), a także art. 6 nowelizacji 
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(wprowadzający zmiany w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, 

umożliwiające kontynuowanie refundacji leku lub środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego stosowanego w ramach programu lekowego lub chemioterapii, 

dla którego nie wydano kolejnej decyzji o objęciu refundacją), zostały dodane do ustawy na 

etapie drugiego czytania w Sejmie. Abstrahując od celowości i zasadności przyjętych 

rozwiązań prawnych, należy stwierdzić, że wątpliwości budzi tryb w jakim te zmiany zostały 

wprowadzone.  

Zakres poprawki Sejmu, podobnie jak zakres poprawki Senatu, jest ograniczony. 

Ograniczenia wynikają z Konstytucji (przede wszystkim art. 118 i art. 119). Problematyka 

zakresu poprawki Sejmu była niejednokrotnie przedmiotem analizy dokonywanej przez 

Trybunał Konstytucyjny. Swój pogląd w sprawie wyraził on w szeregu orzeczeń (por. wyrok 

z 24 marca 2004 r. (K 37/03), wyrok z 24 marca 2009 r. (K 53/07), wyrok z 7 listopada 2013 

r. (K 31/12)). 

Przepis art. 119 ust. 1 Konstytucji stanowi, że Sejm rozpatruje projekt ustawy 

w trzech czytaniach. Zdaniem TK, wymóg rozpatrywania projektów ustaw przez Sejm 

w trzech czytaniach oznacza konstytucyjny nakaz, by podstawowe treści, które znajdą się 

ostatecznie w ustawie przebyły pełną drogę procedury sejmowej, tak by nie zabrakło czasu 

i możliwości na przemyślenie przyjmowanych rozwiązań i zajęcie wobec nich stanowiska. 

W ocenie TK, nakazowi temu sprzeciwia się takie stosowanie procedury poprawek, które 

pozwala na wprowadzenie do projektu nowych, istotnych treści na ostatnich etapach 

procedury sejmowej. Podkreśla się, że dotyczy to zwłaszcza poprawek zgłoszonych dopiero 

w drugim czytaniu (por. wyrok z 23 lutego 1999 r., (K 25/98)). Trzeba mieć na względzie, że 

drugie czytanie jest ostatnim etapem procedury sejmowej, podczas którego można zgłaszać 

poprawki do projektu.  

TK w wyroku z 24 marca 2004 r. (K 37/03) stwierdził, że przekroczenie zakresu 

przedmiotowego poprawek dopuszczalnych na etapie drugiego czytania projektu ustawy 

w Sejmie prowadzi do naruszenia art. 119 ust. 2 Konstytucji dotyczącego instytucji poprawki 

do projektu ustawy, a przez to do naruszenia zasady rozpatrywania przez Sejm projektu 

ustawy w trzech czytaniach (art. 119 ust. 1) oraz do obejścia przepisów o inicjatywie 

ustawodawczej (art. 118 ust. 1). Stanowi to naruszenie istotnych zasad konstytucyjnych. 

W wyroku podkreśla się, że ustawodawca konstytucyjny stanął na stanowisku, iż gwarancje 

odpowiedniego procedowania (zwłaszcza procedura trzech czytań) wchodzą w zakres 
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standardów demokratycznego państwa prawnego. 

Mając powyższe na względzie, należy stwierdzić, że ustawa budzi wątpliwości co do 

jej zgodności z Konstytucją w zakresie trybu, w jakim została uchwalona. W związku z tym 

do rozważenia pozostaje wyeliminowanie z ustawy kwestionowanych przepisów. 

 

Propozycje poprawek: 

skreśla się art. 1 pkt 4; 

skreśla się art. 5; 

skreśla się art. 6; 

skreśla się art. 9; 

art. 13 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 13. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 

 

IV. Uwagi szczegółowe 

 

1) art. 1 pkt 6 lit. e nowelizacji – na etapie prac sejmowych wątpliwości budził 

nowelizowany przepis art. 18 ust. 12 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań 

Medycznych wyłączający stosowanie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

– Prawo zamówień publicznych do umów określających wysokość wynagrodzenia 

eksperta powołanego przez Prezesa Agencji Badan Medycznych do wykonywania zadań 

w ramach zespołu oceny wniosków w konkursie na realizację i dofinansowanie 

projektu, a także do dokonania innej oceny albo sporządzenia opinii dotyczącej 

realizacji zadań Agencji. Kwestia ta została podniesiona również przez Biuro Analiz 

Sejmowych w opiniach z dnia 21 czerwca 2021 r. (BAS-WAP-1477/21 oraz BAS-

WASiE-1477/21). Wątpliwości te pozostają aktualne. 

  Jak podkreśla Biuro Analiz Sejmowych „w przypadku angażowania ekspertów 

do zespołów oceny wniosków podmiotów ubiegających się o środki Agencji, rezygnacja 
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z przepisów o zamówieniach publicznych zmniejszy nie tylko przejrzystość wyboru 

tych ekspertów, ale wpłynie również na poziom obiektywizmu wyboru wniosków o 

dofinansowanie badań”. Zwrócono również uwagę, że wyłączenie stosowania przepisów 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych może oznaczać  

„(…) m. in. możliwość zawierania umowy z ekspertem na czas nieoznaczony  (art. 434 

ust. 1 a contrario ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych) 

oraz brak konieczności zawierania w umowie postanowień dotyczących kar umownych 

(art. 436 a contrario ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych)”.  

  Ponadto biorąc pod uwagę, że próg stosowania przepisów ustawy z dnia 

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wynosi 130 000 zł trzeba rozważyć, 

czy wprowadzane wyłączenie jest niezbędne. Należy mieć przy tym na względzie, że 

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 

w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, określa 

zamknięty katalog wyłączeń stosowania jej przepisów, co oznacza, że każdy przypadek 

wyłączenia stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, wprowadzany 

w polskim systemie prawnym, powinien być poddany pogłębionej analizie. 

Wprowadzenie do krajowego porządku prawnego wyłączenia określonej kategorii 

zamówień lub podmiotów spod rygoru ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych, które nie znajduje odzwierciedlenia w katalogu wyłączeń 

zdefiniowanym w dyrektywach unijnych, może być rozpatrywane w kategoriach 

naruszenia prawa europejskiego z zakresu zamówień publicznych. 

   W przypadku uwzględnienia powyższej uwagi należałoby przyjąć następującą 

poprawkę. 

 

 Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 6 w lit. e, w ust. 12 skreśla się zdanie drugie; 

 

2) art. 2, art. 3 pkt 1, art. 7 pkt 1, art. 8 pkt 1 i art. 10 pkt 2 nowelizacji – we wskazanych 

przepisach ustawodawca przyznaje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia 

kompetencję do upoważnienia odpowiednich jednostek organizacyjnych samorządów 

zawodowych (Naczelnej Rady Lekarskiej, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, 
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Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Rady Fizjoterapeutów oraz 

Naczelnej Rady Aptekarskiej) do wykonywania w jego imieniu zadań emitenta 

dokumentu publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. 

o dokumentach publicznych. Zadania te obejmują w szczególności: uzgodnienie 

próbnego wydruku blankietu prawa wykonywania zawodu, uzgodnienie wytwarzania 

tego dokumentu z producentem, przekazywanie stosownych informacji ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych i współpracę z tym ministrem w zakresie 

określonym w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych. Wśród 

wymienionych zadań wskazano również zadania, o których mowa w art. 17 ust. 6 

(por. art. 2 nowelizacji) oraz art. 18 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach 

publicznych (por. art. 3 pkt 1, art. 7 pkt 1, art. 8 pkt 1 i art. 10 pkt 2 nowelizacji). 

Analiza przepisów art. 17 ust. 6 i art. 18 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. 

o dokumentach publicznych prowadzi jednak do wniosku, że nie określają one zadań 

emitenta dokumentu publicznego. Przepis art. 17 ust. 6 wskazuje wyłącznie zasady 

ustalania ceny wytworzenia blankietów dokumentów publicznych kategorii pierwszej, 

zaś art. 18 określa podmioty uprawnione do wytwarzania blankietów dokumentów 

publicznych kategorii drugiej i trzeciej. Nie wiadomo zatem jakie zadania ma na myśli 

ustawodawca odsyłając do art. 17 ust. 6 i art. 18. Analiza uzasadnienia projektu ustawy 

wskazuje, że intencją ustawodawcy było umożliwienie ministrowi właściwemu do 

spraw zdrowia przekazania samorządom zawodowym uprawnienia do „podpisania 

umowy z producentem blankietu dokumentu”. Jeśli tak, to kwestia ta powinna być 

uregulowana w sposób jednoznaczny w przepisach ustawy.  

Propozycje poprawek: 

w art. 2, w ust. 4 skreśla się wyrazy „art. 17 ust. 6,” oraz po wyrazach „dokumentach 

publicznych” dodaje się wyrazy „, a także do zawarcia umowy, o której mowa w art. 17 ust. 6 

tej ustawy”;  

w art. 3 w pkt 1, w ust. 3a skreśla się wyrazy „art. 18,” oraz po wyrazach „dokumentach 

publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 725 i 1517 oraz z 2021 r. poz. 981)” dodaje się wyrazy 

„, a także do zawarcia umowy w sprawie wytwarzania blankietów dokumentów publicznych 
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ze Spółką albo innym podmiotem, o których mowa w art. 18 tej ustawy”; 

w art. 7 w pkt 1, w ust. 1b skreśla się wyrazy „art. 18,” oraz po wyrazach „dokumentach 

publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 725 i 1517 oraz z 2021 r. poz. 981)” dodaje się wyrazy 

„, a także do zawarcia umowy w sprawie wytwarzania blankietów dokumentów publicznych 

ze Spółką albo innym podmiotem, o których mowa w art. 18 tej ustawy”; 

w art. 8 w pkt 1, w ust. 1a skreśla się wyrazy „art. 18,” oraz po wyrazach „dokumentach 

publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 725 i 1517 oraz z 2021 r. poz. 981)” dodaje się wyrazy 

„, a także do zawarcia umowy w sprawie wytwarzania blankietów dokumentów publicznych 

ze Spółką albo innym podmiotem, o których mowa w art. 18 tej ustawy”; 

w art. 10 w pkt 2, w ust. 3a skreśla się wyrazy „art. 18,” oraz po wyrazach „dokumentach 

publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 725 i 1517 oraz z 2021 r. poz. 981)” dodaje się wyrazy 

„, a także do zawarcia umowy w sprawie wytwarzania blankietów dokumentów publicznych 

ze Spółką albo innym podmiotem, o których mowa w art. 18 tej ustawy”; 

 

3) art. 6 oraz art. 13 pkt 1 nowelizacji – przepis art. 37b dodawany do ustawy z dnia 

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

żywieniowego oraz wyrobów medycznych ma na celu umożliwienie kontynuowania 

refundacji leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

stosowanego w ramach programu lekowego lub chemioterapii, dla którego nie wydano 

kolejnej decyzji o objęciu refundacją, a który jest dostępny na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przy jednoczesnym braku alternatywnej opcji terapeutycznej 

w ramach tego programu lekowego lub chemioterapii. Finansowanie leczenia na 

dotychczasowych zasadach będzie możliwe nie dłużej niż przez okres roku od dnia 

zakończenia obowiązywania decyzji o objęciu refundacją. W myśl art. 37b ust. 2 w celu 

objęcia finansowaniem leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, podmiot odpowiedzialny, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 

2001 r. – Prawo farmaceutyczne, będzie obowiązany złożyć wniosek do Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia 

pierwszego obwieszczenia ministra właściwego do spraw zdrowia, wydanego po 
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wygaśnięciu ostatniej decyzji o objęciu refundacją. W związku z tym, że analizowany 

przepis ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy, z mocą od 

dnia 1 lipca 2021 r., nasuwa się wątpliwość czy intencją ustawodawcy było objęcie tym 

przepisem również sytuacji powstałych przed dniem wejścia ustawy w życie? Innymi 

słowy czy ustawodawca poprzez przyjęcie koncepcji wejścia w życie przepisu z mocą 

wsteczną od dnia 1 lipca 2021 r. chciał umożliwić objęcie refundacją leków i środków 

specjalnego żywienia, które nie zostały uwzględnione w obwieszczeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 

(Dz. Urz. MZ z 2021 r. poz. 44) ustalającego wykaz refundowanych leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 

dzień 1 lipca 2021 r.? Jeśli tak, to należy zwrócić uwagę, że termin 14 dni na złożenie 

przez podmiot odpowiedzialny w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne wniosku 

w sprawie objęcia refundacją, liczony od dnia ogłoszenia obwieszczenia z 21 czerwca 

2021 r. upłynął 5 lipca 2021 r. Być może należałoby uzupełnić ustawę o odpowiednio 

sformułowany przepis przejściowy. Przygotowanie ewentualnej poprawki będzie 

możliwe po ustaleniu intencji ustawodawcy. 

 

4) art. 8 pkt 1 nowelizacji – dodawany do ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie 

fizjoterapeuty przepis art. 24 ust. 1b, określający katalog danych jakie mają być 

zamieszczone w dokumencie „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”, nie zawiera 

obowiązku wskazania nazwy dokumentu w języku angielskim oraz tytułu zawodowego. 

Należy zwrócić uwagę, że oba te elementy będą obligatoryjnie zamieszczane 

w szczególności w dokumencie „Prawo wykonywania zawodu diagnosty 

laboratoryjnego” (por. art. 3 pkt 1 nowelizacji, art. 10 ust. 3b pkt 1 i 3 ustawy 

o diagnostyce laboratoryjnej) oraz w dokumentach potwierdzających prawo 

wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej (por. art. 7 pkt 1 nowelizacji, art. 41 ust. 

1c pkt 1 i 3 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej). W związku z tym, że celem 

nowelizacji było w szczególności ujednolicenie dokumentów potwierdzających prawo 

wykonywania określonych zawodów medycznych, nasuwa się pytanie czy wskazane 

powyżej zróżnicowanie w odniesieniu do dokumentu potwierdzającego prawo 

wykonywania zawodu fizjoterapeuty jest celowe i uzasadnione? 
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   Przygotowanie ewentualnej propozycji poprawki powinno być poprzedzone 

ustaleniem jaka była intencja ustawodawcy we wskazanym zakresie.  

 

5) art. 9 nowelizacji, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz 

niektórych innych ustaw – przepis wymaga korekty w zakresie odesłania; kwestie 

administratora TOPSOR reguluje ustawa zmieniana w art. 5 (ustawa o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym), a nie ustawa zmieniana w art. 4 (ustawa o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Dodatkowo przepis 

wymaga korekty redakcyjnej. 

 

 Poprawka będzie bezprzedmiotowa w przypadku przyjęcia poprawek, o których mowa 

w części III niniejszej opinii.  

 

Propozycja poprawki: 

w art. 9, w ust. 1 wyrazy „„administratorem TOPSOR”, o którym mowa w art. 33a ust. 4a 

ustawy zmienianej w art. 4” zastępuje się wyrazami „administratorem TOPSOR, o którym 

mowa w art. 33a ust. 4a ustawy zmienianej w art. 5”. 

 

 

 

 

Iwona Kozera-Rytel 

Główny legislator 

 


