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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 19 października 2021 r.  

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 531) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy, podstawowym celem dokonania nowelizacji 

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

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) jest jej 

dostosowanie do stanu prawnego powstałego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego 

Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i stosowaniem 

przepisów umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 

Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE C 

384 z 12.11.2019, str. 1) oraz rozpoczęciem obowiązywania, z dniem 1 stycznia 2021 r., 

protokołu w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego do umowy o handlu 

i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej 

strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony 

(Dz. Urz. UE L 149 z 30.04.2021, str. 10). Na mocy w/w umowy oraz w/w protokołu 

w relacjach ze „Zjednoczonym Królestwem” zostają zachowane uprawnienia do korzystania 

z rzeczowych świadczeń zdrowotnych
1)

 w sytuacjach transgranicznych, na zasadach 

analogicznych do obowiązujących w ramach unijnych przepisów o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego. Z uprawnień w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej na 

podstawie protokołu mogą korzystać obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Zjednoczonego 

                                                 

1)
 warto podkreślić, że zakres tego pojęcia jest szerszy niż definiowane przez art. 5 pkt 37 ustawy 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczenia zdrowotne 

rzeczowe tj. „związane z procesem leczenia leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

i wyroby medyczne”. 
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Królestwa, którym nie przysługują takie uprawnienia na podstawie „Umowy o wystąpieniu 

z Unii Europejskiej” (art. 1 pkt 1, 2 lit. a i c , pkt 3 – 7,  pkt 9 – 10). 

Ustawa nowelizująca porządkuje także kwestie związane ze zgłaszaniem do 

ubezpieczenia zdrowotnego przez banki wypłacające transferowane ze Zjednoczonego 

Królestwa świadczenia emerytalno-rentowe, obligując banki do wyrejestrowywania 

z ubezpieczenia zdrowotnego osób, które nie powinny być zgłaszane (art. 1 pkt 8 oraz art. 7). 

Ponadto ustawa umożliwia objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym cudzoziemców 

niemających obywatelstwa żadnego z państw UE lub EFTA, lub „Zjednoczonego Królestwa” 

ani miejsca zamieszkania na terytorium tych państw, a jednocześnie spełniających warunki do 

objęcia ubezpieczeniem społecznym, którzy w aktualnym stanie prawnym nie mogą być 

zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego (nie spełniają warunków dotyczących pobytu 

określonych w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy nowelizowanej)
2)

, ubezpieczeniem zdrowotnym 

zostaną objęci również zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej członkowie 

ich rodzin (art. 1 pkt 2 lit. b i c czwarte tiret).   

Ustawa nowelizująca w części dotyczącej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych zawiera także inne rozwiązania o charakterze 

porządkującym (art. 1 pkt 5 częściowo w zakresie lit. a, pkt 10 lit. b drugie tiret i lit. c drugie 

tiret, pkt 11, pkt 12–15). 

Ustawa nowelizująca zmienia także ustawę:  

– z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 974, z późn. zm.), 

która rozszerza uregulowanie, zgodnie z którym Prezes Urzędu Produktów Leczniczych, 

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych może, na czas określony, wydać zgodę na 

zamieszczanie na opakowaniu i ulotce produktu leczniczego napisów obcojęzycznych – także 

w przypadku szczepionek, z wyłączeniem jednak szczepionek stosowanych do szczepień 

obowiązkowych oraz zalecanych; dotyczy to określonej liczby opakowań produktu 

leczniczego (art. 2), 

– z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 

u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.), która rozszerza krąg przeprowadzających 

obowiązkowe szczepienia ochronne o ratowników medycznych (obok lekarzy lub felczerów, 

                                                 

2)
 cudzoziemcy objęci ubezpieczeniem społecznym lub ubezpieczeniem społecznym rolników, podejmujący 

legalne zatrudnienie, podlegają obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, mimo nieposiadania zezwolenia na 

pobyt lub wizy w celu wykonywania pracy. 
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pielęgniarki, położne i higienistek szkolnych). W przypadku zalecanych szczepień 

ochronnych, ustawa dookreśla, że jest ono poprzedzone badaniem kwalifikacyjnym, 

przeprowadzanym przez lekarza, a w przypadku badania kwalifikacyjnego osoby dorosłej – 

może je przeprowadzić również felczer, pielęgniarka oraz farmaceuta, przy czym szczepienie 

to może przeprowadzić także uprawniony farmaceuta. (art. 3),  

– z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711 i 1773), 

w której przyznaje się członkom zespołów ratownictwa medycznego, o których mowa 

w art. 36 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę za każdą godzinę pracy dodatek 

w wysokości 30% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, natomiast zatrudnionym 

na podstawie umowy innej niż umowa, o której mowa w ust. 1, dodatkowe wynagrodzenie 

przysługuje w wysokości 30% stawki godzinowej wynikającej z umowy, na podstawie której 

świadczą pracę; zmiana ta wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, 

z mocą od dnia 1 października br. (art. 4), 

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

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, z późn. 

zm.), która ma na celu doprecyzowanie od kiedy liczy się termin, w którym podmiot 

odpowiedzialny może złożyć wniosek o objęcie finansowaniem leków lub środka 

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego stosowanego w ramach programu 

lekowego lub chemioterapii, dla którego nie wydano kolejnej decyzji o objęciu 

refundacją,  który jest dostępny na terytorium RP, a jednocześnie nie ma alternatywnej opcji 

terapeutycznej w ramach tego programu lekowego lub chemioterapii (art. 5),  

– 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. 1842, z późn. zm.), która dotyczy zobowiązań 

wynikających z kwot wypłaconych w związku z realizacją umów o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej: w rodzaju leczenie uzdrowiskowe oraz w rodzajach: opieka 

psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych 

w warunkach stacjonarnych, a także rehabilitacja lecznicza w zakresach świadczeń opieki 

zdrowotnej udzielanych w warunkach stacjonarnych oraz świadczenia zdrowotne 

kontraktowane odrębnie związane z zapewnieniem całodobowej możliwości wykonania 
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świadczenia; wprowadzono, na wniosek świadczeniodawcy, szczególne zasady rozliczenia 

z NFZ–em w określonych w ustawie terminach w roku 2020 i 2021 (art. 6). 

Ustawa wchodzi w życie co do zasady po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, 

z wyjątkiem przepisów dotyczących uporządkowania systemu w związku z wystąpieniem 

z UE Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (art. 1 pkt 1, pkt 2 lit. 

a i lit. c tiret pierwsze – trzecie, pkt 3, 5–7, 9, pkt 10 lit. a oraz d oraz pkt 15), które wchodzą 

w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych  

Rządowy projekt (druk sejmowy nr 1568) wpłynął do Sejmu 2 września 2021 r. Zgodnie 

z uzasadnieniem projektu ustawy, podstawowym celem projektu jest nowelizacja przepisów 

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

dostosowująca do stanu prawnego powstałego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego 

Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej. 

I czytanie projektu odbyło się w Komisji Zdrowia, zostało zakończone przyjęciem 

sprawozdania zawartego w druku nr 1618.  

W następstwie poprawek zgłoszonych w I czytaniu projektu ustawy rozszerzono jego 

zakres przedmiotowy o zmianę trzech ustaw:  

1. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, 

2. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych oraz  

3. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych. (Tym samym uzasadnienie projektu ustawy nie stało się nieadekwatne do treści 

przyjętej ustawy, co odzwierciedla, zmieniony w stosunku do projektu, tytuł ustawy).  

Podczas II czytania zostały złożone 4 poprawki:  

– skreślająca w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym cudzoziemców spełniających warunki do 

objęcia ubezpieczeniem społecznym,  
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– dodającą nowelizację kolejnej ustawy – o działalności leczniczej i poprawkę o jej wejściu 

w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 października br. 

(dodatek dla ratowników medycznych), 

– dodającą nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (modyfikującą brzmienie przyjętego w I czytaniu art. 6). 

Poprawki, poza pierwszą, zostały przyjęte przez Sejm.  

Sejm uchwalił ustawę na 39. posiedzeniu w dniu 14 października 2021 r. Za przyjęciem 

ustawy głosowało 441 posłów, nikt nie był przeciwny, wstrzymało się od głosowania 8. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Jakkolwiek już na etapie projektu ustawy unormowania art. 1 i 2 nie wiązały się 

przedmiotowo, co budzi wątpliwości pod kątem zgodności z § 3 ust. 2 Zasad techniki 

prawodawczej, to trzeba stwierdzić, że w dodanych w pracach legislacyjnych Sejmu art. 3–6 

nowelizujących inne ustawy, jeszcze bardziej jest widoczny brak przedmiotowego związku 

zawartych w nich uregulowań, a także brak związku z zakresem przedłożonego przez Radę 

Ministrów projektu. Wprawdzie podczas I czytania nastąpiło rozpatrzenie proponowanych 

zmian w w/w trzech nowych ustawach (II pkt), jednak nawet podczas prac sejmowej Komisji 

Zdrowia podnoszono, że tryb pracy uniemożliwia należyte zapoznanie się z tymi przepisami.  

A zatem ustawa już na etapie I czytania utraciła charakter uregulowania 

wprowadzającego do porządku prawnego konsekwencji umowy brexitowej. Można wręcz 

uznać, że reguluje ona niepowiązane ze sobą fragmentaryczne zmiany dotyczące generalnie 

świadczeń opieki zdrowotnej, ale w pojęciu na tyle szeroko rozumianym, że trzeba uznać to 

za sprzeczne z Zasadami techniki prawodawczej, a także za niezgodne z zasadą trzech czytań 

w postępowaniu legislacyjnym w Sejmie. Modyfikacja pierwotnego projektu jest daleko 

idąca, a przyjęta treść podlegała konsultacjom społecznym tylko w części dotyczącej art. 1 

i 2. Nie wykorzystano do wprowadzenia zmian istniejących narzędzi legislacyjnych 

i prawnych, a szczególnie jaskrawym przykładem tego jest art. 6 – nowelizacja ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych, której brzmienie rozszerzono następnie w II czytaniu. W przypadku tej 

„poprawki”, (tj. art. 6) należało nie tylko uzasadniać jej celowość, lecz także wskazać skutki 
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finansowe jej wykonania. Uregulowanie to stanowi przykład poprawki, która powinna 

stanowić przedmiot odrębnej ustawy, trzeba mieć bowiem na względzie art. 118 ust. 3 

Konstytucji. Podobnie w kwestii art. 4, którego skutki finansowe powinny być oszacowane 

i znane przed uchwaleniem ustawy.  

Wątpliwości co do trybu przyjęcia zmian w opiniowanej ustawie pojawiają się 

w kontekście przepisów art. 118 oraz art. 119 Konstytucji oraz poszanowania zasady trzech 

czytań w postępowaniu legislacyjnym w Sejmie, a także zasady starannej legislacji. 

Uzasadnia je także dotychczasowy dorobek orzeczniczy Trybunału Konstytucyjnego
3)

.  

Tym samym do rozważenia przez Komisję pozostaje skreślenie art. 3–6.  

Z drugiej strony należy zauważyć, że „poprawki” (tj. art. 3–6), mają korzystny charakter 

dla adresatów zawartych w nich norm i nie wprowadzają ograniczeń, przeciwnie służą 

interesowi społecznemu.  

Niezależnie od wątpliwości co do trybu przyjęcia zmian w ustawie, a także celowości 

i zasadności przyjętych rozwiązań, pod rozwagę Komisji proponuję: poprawkę wynikającą 

z terminologii ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 

2320, z późn. zm.), zgodnie z brzmieniem art. 14 § 1a Kodeksu postępowania 

administracyjnego w brzmieniu obowiązującym od 5 października br. oraz poprawkę 

uściślającą przepis o wejściu w życie ustawy, wynikającą z proponowanych w art. 1 ustawy 

zmian do art. 97 ustawy nowelizowanej (art. 1 pkt 10 lit. b tiret drugie oraz lit. c tiret drugie). 

Propozycja poprawek: 

1) w art. 6, w art. 15ea w ust. 9 wyrazy „ w formie pisemnej w postaci elektronicznej” 

zastępuje się wyrazami „na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej”;  

2) w art. 10 wyrazy „pkt 10 lit. a oraz d i pkt 15” zastępuje się wyrazami „pkt 10 lit. a, 

lit. b tiret pierwsze, lit. c tiret pierwsze oraz lit. d, a także pkt 15”. 

 

Bożena Langner 

Główny legislator 

                                                 

3)
 jak wyroki: z dnia 23 lutego 1999 r. (K 25/98), z dnia 7 stycznia 2004 r. (K 14/03), z 24 marca 2004 r. (K 

37/03), wyrok z 24 marca 2009 r. (K 53/07), z dnia 16 kwietnia 2009 r. (P 11/08), wyrok z 7 listopada 

2013 r. (K 31/12) z dnia 9 marca 2016 r. (K 47/15). 


