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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 27 stycznia 2022 r. 

 

o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  

ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 623) 

 

 

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

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

 

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. 

2b.  Umowy o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, z wyjątkiem 

nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, zawierają dodatkowe środki przeznaczone na 

zapewnienie: 

1) koordynacji opieki nad świadczeniobiorcą z uwzględnieniem innych zakresów świadczeń, 

o których mowa w art. 15 ust. 2, oraz osoby, o której mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 

27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (budżet powierzony); 

2) profilaktycznej opieki zdrowotnej (opłata zadaniowa); 
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3) oczekiwanego efektu zdrowotnego i jakości opieki (dodatek motywacyjny). 

<2c. W zakresie środków, o których mowa w ust. 2b pkt 1, stosuje się przepis art. 136 

ust. 1 pkt 5.> 

3.    Prezes Funduszu 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 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. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. poz. 616 i 1773) 

 

Art.  2. 

1.  (uchylony). 

[2.  Pierwsze wykazy świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów 

systemu zabezpieczenia, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o 

zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. poz. 844), obowiązują do dnia 30 czerwca 2022 r.] 

<2. Pierwszy wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych 

poziomów systemu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 23 

marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. poz. 844), obowiązuje do dnia 31 grudnia 2022 r.> 

<3. W 2022 r. wykaz, o którym mowa w art. 95n ust. 1 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.), ogłasza się dla terenu danego województwa w 

terminie do dnia 30 września. Wykaz ten obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r.> 
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U S T A W A   z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2232 i 2459) 

 

[Art.  8. 

Jeżeli wniosek o kredyt na studia medyczne, o którym mowa w art. 103a ust. 2 ustawy 

zmienianej w art. 1, został złożony w pierwszym semestrze roku akademickiego 2021/2022, 

kredytu udziela się na pokrycie opłat za usługi edukacyjne ponoszone od tego semestru.] 

 

<Art. 8. 

Jeżeli wniosek o kredyt na studia medyczne, o którym mowa w art. 103a ust. 2 ustawy 

zmienianej w art. 1, został złożony w roku akademickim 2021/2022, kredytu udziela się 

na pokrycie opłat za usługi edukacyjne ponoszone od tego roku akademickiego.> 

 

Art.  11. 

[1. Bank dokonuje wypłaty pierwszej transzy kredytu na studia medyczne za pierwszy semestr 

roku akademickiego 2021/2022 na zasadach, o których mowa w art. 103b ust. 1 ustawy 

zmienianej w art. 1, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy kredytu na studia 

medyczne.] 

<1. Bank dokonuje wypłaty transzy kredytu na studia medyczne za dany semestr roku 

akademickiego 2021/2022 na zasadach, o których mowa w art. 103b ust. 1 ustawy 

zmienianej w art. 1, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy kredytu na studia 

medyczne.> 

2. Uczelnia zwraca studentowi kwotę opłaty za usługi edukacyjne wniesionej przez niego na 

rachunek bankowy uczelni, w przypadku gdy okres, za który została wniesiona ta opłata, 

podlega finansowaniu z kredytu na studia medyczne. W przypadku wystąpienia sytuacji, o 

której mowa w zdaniu pierwszym, uczelnia dokonuje zwrotu opłaty na rachunek 

bankowy, z którego wniesiono opłatę za usługi edukacyjne, w terminie 14 dni od dnia 

przedstawienia przez studenta ważnej umowy kredytu na studia medyczne, obejmującej 

swoim zakresem opłacony okres studiów. 

 


