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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 4 lutego 2022 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 623) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Głównym celem ustawy jest przedłużenie: 

1) o kolejne 6 miesięcy, do dnia 31 grudnia 2022 r., okresu obowiązywania aktualnych 

wykazów świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu podstawowego 

szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, a jednocześnie 

rozstrzygnięcie, że nowy wykaz tych świadczeniodawców zacznie obowiązywać od dnia 

1 stycznia 2023 r.; 

2) okresu składania wniosków o kredyt na studia medyczne przez studentów o drugi 

semestr roku akademickiego 2021/2022, a więc do końca tego roku akademickiego, 

z jednoczesnym zachowaniem możliwości sfinansowania z kredytu opłat poniesionych 

przez studentów za usługi edukacyjne za okres dwóch semestrów roku akademickiego 

2021/2022. 

Ponadto ustawa przewiduje, że do zawierania umów o udzielanie świadczeń z zakresu 

podstawowej opieki zdrowotnej, z wyjątkiem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, 

w części, w jakiej umowy te określają dodatkowe środki przeznaczone na sprawy określone 

w art. 159 ust. 2b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych stosuje się przepis art. 136 ust. 1 pkt 5 tej ustawy, 

zgodnie z którym w umowie takiej określa się kwotę zobowiązania z tego tytułu Narodowego 

Funduszu Zdrowia wobec świadczeniodawcy. 

W tym celu ustawa zmienia: 
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1) ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych; 

2) ustawę z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; 

3) ustawę z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce oraz niektórych innych ustaw. 

Ustawa określa również sposób ustalania ryczałtu systemu zabezpieczenia, o którym 

mowa w art. 136c ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, za okres rozliczeniowy rozpoczynający się od dnia 

1 stycznia 2022 r. 

Zgodnie natomiast z art. 5 ustawy, wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia, z wyjątkiem art. 2 pkt 2, art. 3 i art. 4, które wchodzą w życie z dniem 

następującym po dniu ogłoszenia.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy wpłynął do Sejmu jako przedłożenie poselskie w dniu 21 stycznia 

2022 r. (druk sejmowy nr 1948).  

W dniu 24 stycznia 2022 r. projekt ustawy został skierowany do pierwszego czytania do 

Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Zdrowia. 

Komisje, po rozpatrzeniu projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2022 r., 

przyjęły projekt i wniosły o jego uchwalenie przez Sejm w brzmieniu zaproponowanym 

w sprawozdaniu (druk sejmowy nr 1964). W tym samym dniu, na 47. Posiedzeniu Sejmu, 

odbyło się drugie czytanie projektu ustawy, na którym podjęto decyzję o niezwłocznym 

skierowaniu projektu do trzeciego czytania. 

Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję Edukacji, Nauki 

i Młodzieży oraz Komisję Zdrowia na 47. posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2022 r. Za jej 

przyjęciem głosowało 458 posłów, przy braku głosów wstrzymujących się i 1 głosie przeciw. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. Art. 1 – Proponowana zmiana art. 159 ust. 2c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, wprowadzająca wyjątek od obowiązującej 
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obecnie zasady, że do zawierania umów o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej 

opieki zdrowotnej, z wyjątkiem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, nie stosuje się 

przepisu art. 136 ust. 1 pkt 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (tj. przepisu wymagającego określenia w umowie o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej kwoty zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia 

wobec świadczeniobiorcy) została wprowadzona do procedowanej ustawy na etapie 

pierwszego czytania w Sejmie. Należy więc zaznaczyć, że zmiana ta, abstrahując od jej 

zasadności, wykracza poza pierwotny zakres przedmiotowy ustawy wniesionej do 

Sejmu, co stanowi również odzwierciedlenie w obecnym jej tytule. Dotychczasowy 

zakres projektowanej ustawy dotyczył zmiany w przepisach przejściowych ustawy 

z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi, a także ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie 

ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, 

a konkretnie wydłużenia: 

1) o kolejne 6 miesięcy, do dnia 31 grudnia 2022 r., okresu obowiązywania 

aktualnych wykazów świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu 

podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, 

a jednocześnie rozstrzygnięcie, że nowy wykaz tych świadczeniodawców zacznie 

obowiązywać od dnia 1 stycznia 2023 r.; 

2) okresu składania wniosków o kredyt na studia medyczne przez studentów o drugi 

semestr roku akademickiego 2021/2022, a więc do końca tego roku akademickiego, 

z jednoczesnym zachowaniem możliwości sfinansowania z kredytu opłat 

poniesionych przez studentów za usługi edukacyjne za okres dwóch semestrów 

roku akademickiego 2021/2022. 

 Rozszerzenie opiniowanej ustawy o przedmiotową zmianę budzi zasadnicze 

wątpliwości w kontekście zasady trzech czytań i może zostać zakwalifikowana jako 

naruszenie art. 119 ust. 1 Konstytucji. Wątpliwości te uzasadnia dotychczasowy 

dorobek orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (TK) i poglądy doktryny. Jeżeli 

chodzi o TK stoi on na stanowisku, że „(…) Poprawka jest wtórną propozycją 

legislacyjną odnoszącą się do tekstu, do którego zostaje zaproponowana, co oznacza, że 

musi ona też pozostawać w przedmiotowych ramach tego tekstu (…).” (wyrok TK 

z dnia 23 lutego 1999 r., sygn. akt K 25/98), a także, że poprawki muszą „(…) jednak  

– co do zasady – mieścić się w zakresie projektu wniesionego przez uprawniony 
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podmiot i poddanego pierwszemu czytaniu. Wszelkie bowiem treści normatywne 

wykraczające poza tak określone ramy poprawki powinny przebyć wszystkie etapy 

procesu legislacyjnego (…). Wyjście poza zakreślony przez samego projektodawcę 

zakres przedmiotowy projektu może mieć miejsce tylko wówczas, gdy treść poprawki 

pozostaje w ścisłym związku z przedmiotem projektowanej ustawy, a zwłaszcza 

wtedy, gdy jej wprowadzenie jest niezbędne do pełnego zrealizowania koncepcji 

projektodawcy. Odmienne stanowisko oznaczałoby obejście konstytucyjnych 

wymagań dotyczących inicjatywy ustawodawczej i trzech czytań projektu.” (wyrok 

TK z dnia 24 marca 2004 r., sygn. akt K 37/03). Wprowadzenie, nawet na wczesnym 

etapie postępowania ustawodawczego (między pierwszym a drugim czytaniem), nowych 

treści zaburzających „zakresową tożsamość” projektu może zostać zakwalifikowane 

jako naruszenie art. 119 ust. 1 Konstytucji
1
. 

 

2. Art. 2 pkt 2 – proponowany przepis art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 17 marca 2021 r. 

o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

wprowadza odstępstwo od zasad określonych w przepisach art. 95n ust. 2 ustawy 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie 

terminu ogłoszenia i rozpoczęcia obowiązywania w roku 2022 wykazu 

świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu 

zabezpieczenia, o którym mowa w art. 95n ust. 1 ww. ustawy. Zgodnie z zasadą 

określoną w art. 95 ust. 2 wykaz ten jest ogłaszany najpóźniej do dnia 27 marca 

i obowiązuje przez okres 4 lat poczynając od dnia 1 lipca. Zgodnie natomiast 

z proponowanym przepisem wykaz ten w roku 2022 zacznie obowiązywać od dnia 

1 stycznia 2023 r. Mając na uwadze 4 letni okres obowiązywania wykazu oraz brak 

w proponowanym art. 2 ust. 3 zastrzeżeń co do końca obowiązywania wykazu 

ogłoszonego w 2022 r., należy zaznaczyć, będzie on obowiązywać do dnia 1 stycznia 

2027 r. Oznacza to, że rozwiązanie przyjęte w proponowanym art. 2 ust. 3 jest 

niezgodne z art. 95n ust. 2 i doprowadzi w roku 2027 (w miesiącach styczeń–czerwiec) 

do powstania luki w zakresie obowiązywania wykazu świadczeniodawców 

zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia. W świetle 

bowiem art. 95n ust. 2 wykaz na następny 4 letni okres obowiązywania powinien zostać 

                                                 

1
 P. Kędziora, Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego, str. 73–74. 
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ogłoszony do dnia 27 marca 2027 r. i obowiązywać od dnia 1 lipca 2027 r. Z uwagi 

natomiast na to, że obowiązywanie wykazu objętego regulacją art. 2 ust. 3 skończy się 

z dniem 1 stycznia 2027 r., to w okresie od dnia 2 stycznia 2027 r. do dnia 30 czerwca 

2027 r. w obrocie prawnym nie będzie obowiązywać wykaz świadczeniodawców 

zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia. 

W związku z tym, aby uniknąć takiej sytuacji i zapewnić kompatybilność rozwiązania 

przyjętego w proponowanej regulacji z przepisem art. 95n ust. 2 (ciągłość 

w obowiązywaniu następujących po sobie wykazów), art. 2 ust. 3 proponuje się 

uzupełnić o określenie dnia, do którego obowiązuje wykaz ogłoszony w 2022 r., 

wydłużając okres jego obowiązywania do dnia 30 czerwca 2027 r. 

Propozycja poprawki: 

w art. 2 w pkt 2, w ust. 3 w zdaniu drugim po wyrazach „od dnia 1 stycznia 2023 r.” dodaje 

się wyrazy „do dnia 30 czerwca 2027 r.”. 

 

3. Art. 4 – proponowany art. 4 procedowanej ustawy budzi wątpliwości w dwóch 

aspektach. 

A. Po pierwsze – ma on charakter epizodyczny. Jest przepisem merytorycznym 

wprowadzającym odstępstwo od zasady dotyczącej ustalania wysokości ryczałtu 

systemu zabezpieczenia określonej w art. 136c ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, za okres rozliczeniowy 

rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2022 r., o własnym, samodzielnym 

i konkurencyjnym przedmiocie regulacji w stosunku do przepisów wyłączanych. 

Zgodnie z § 29a Zasad techniki prawodawczej (ZTP), określającym cechy przepisów 

epizodycznych, proponowany przepis powinien wprowadzać odstępstwo od zasad 

określonych w ww. art. 136c na ściśle określony czas, po upływie którego następuje 

powrót do wyłączonej zasady. Dyrektywa § 29b ZTP stanowi, że określenie tego czasu 

następuje w szczególności przez: 

1) wymienienie roku kalendarzowego albo lat kalendarzowych; 

2) oznaczenie początku i końca obowiązywania regulacji, wyrażone dniami 

oznaczonymi kalendarzowo; 

3) wskazanie liczby dni, tygodni, miesięcy albo lat, które upływają od dnia wejścia 

w życie ustawy albo jej poszczególnych przepisów. 



– 6 – 

 § 29b ZTP przewiduje również, że w przepisach epizodycznych początku i końca 

obowiązywania regulacji nie uzależnia się od wystąpienia zdarzenia przyszłego, chyba 

że jest to konieczne ze względu na zakres regulacji ustawy albo jej poszczególnych 

przepisów. W takim przypadku ustawa powinna określać formę urzędowego podania do 

wiadomości publicznej terminu wystąpienia zdarzenia przyszłego oraz organ właściwy 

do dokonania tej czynności. W związku z powyższym omawiany przepis proponuje się 

uzupełnić o określenie terminu, do którego proponowana regulacja ma obowiązywać 

(daty zakończenia okresu rozliczeniowego rozpoczętego z dniem 1 stycznia 2022 r.). 

Jeżeli w rozpatrywanym przypadku chodzi o okres rozliczeniowy obejmujący tylko rok 

2022, to proponuje się przyjęcie przedstawionej poniżej poprawki. W przeciwnym razie 

ewentualne propozycje poprawki w tym zakresie będą możliwe po przedstawieniu 

wyjaśnień przez przedstawiciela wnioskodawców. 

B. Po drugie – zgodnie z proponowanym przepisem ryczałt systemu zabezpieczenia, 

o którym mowa w art. 136c ust. 1, za okres rozliczeniowy rozpoczynający się od dnia 

1 stycznia 2022 r. ma być ustalany w oparciu o dane dotyczące liczby i rodzaju 

świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych i sprawozdanych za okres rozliczeniowy 

obejmujący 2019 r., finansowanych w formie ryczałtu systemu zabezpieczenia. 

Z analizy art. 136c z całą pewnością wynika, że przepis ten ma stanowić wyjątek od 

zasady określonej w analogicznym art. 136c ust. 3 pkt 2 lit. a (stanowiącym, że przy 

ustalaniu wysokości ryczałtu systemu zabezpieczenia dla danego świadczeniodawcy 

uwzględnia się dane dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych 

i sprawozdanych za poprzedni okres rozliczeniowy finansowanych w formie ryczałtu 

systemu zabezpieczenia w zakresie liczby i rodzaju udzielonych świadczeń). 

Wątpliwości budzi jednak, czy proponowany przepis ma stanowić: 

1) faktycznie samoistną podstawę do ustalania ryczałtu systemu zabezpieczenia 

systemu zabezpieczenia wyłącznie w oparciu o dane dotyczące liczby i rodzaju 

udzielonych świadczeń w 2019 r.), tj. bez stosowania pozostałych przepisów 

art. 136c ust. 3 (pkt 1, pkt 2 lit. b i c oraz pkt 3); 

2) modyfikację w zakresie tylko danych dotyczących liczby i rodzaju udzielonych 

świadczeń, z jednoczesnym stosowaniem pozostałych przepisów art. 136c ust. 3 

(pkt 1, pkt 2 lit. b i c oraz pkt 3), wymagających uwzględnienia przy ustalaniu 

ryczałtu systemu zabezpieczenia: 
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a) wysokości środków finansowych zaplanowanych na finansowanie świadczeń 

w formie ryczałtu systemu zabezpieczenia określoną w planie zakupu 

świadczeń opieki zdrowotnej (art. 136c ust. 3 pkt 1),  

b) ceny udzielonych świadczeń (art. 136c ust. 3 pkt 2 lit. b), 

c) parametrów jakościowych związanych z procesem udzielania świadczeń 

(art. 136c ust. 3 pkt 2 lit. b) oraz 

d) parametrów jakościowych związanych z procesem udzielania świadczeń 

(art. 136c ust. 3 pkt 3). 

 W związku z powyższym oraz mając na uwadze wyeliminowanie ewentualnych 

problemów związanych z interpretacją i stosowaniem proponowanych przepisów, jeżeli 

w rozpatrywanym przypadku, w pozostałym zakresie przy ustalaniu wysokości 

omawianego ryczałtu mają mieć zastosowanie przepisy art. 136c, w szczególności 

ust. 3, to proponuje się, aby wynikało to z treści proponowanego art. 4 (np. przez 

wskazanie tych przepisów w zdaniu drugim w ust. 1). Jeżeli w rozpatrywanym 

przypadku chodzi o wskazaną wyżej modyfikację w zakresie danych dotyczących liczby 

i rodzaju udzielonych świadczeń, z jednoczesnym stosowaniem pozostałych przepisów 

art. 136c ust. 3, to proponuje się, aby jednoznacznie wynikało to z brzmienia 

proponowanego przepisu, np. zgodnie z zaproponowaną poniżej poprawką. 

Propozycja poprawki: 

w art. 4: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przy ustalaniu ryczałtu systemu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 136c ust. 1 

ustawy zmienianej w art. 1, za okres rozliczeniowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 

2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., w przypadku danych, o których mowa w art. 136c ust. 3 

pkt 2 lit. a tej ustawy, uwzględnia się dane dotyczące liczby i rodzaju świadczeń opieki 

zdrowotnej udzielonych i sprawozdanych za okres rozliczeniowy obejmujący 2019 r., 

finansowanych w formie ryczałtu systemu zabezpieczenia.”, 

b) w ust. 2 wyrazy „rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2022 r.” zastępuje się wyrazami 

„obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.”. 

 

 

Sławomir Szczepański 

Główny legislator
 


