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Przewodniczący 

Komisji Ustawodawczej

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na pismo z dnia 9 października 2020 r., 

znak: BPS.DKS.KU.0401.37.2020, w sprawie przedstawienia przez Narodowy Funduszu 

Zdrowia opinii w przedmiocie rozwiązań zaproponowanych w projekcie ustawy o zmianie 

ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 216), uprzejmie 

informuję, że nie zgłaszam uwag do przedmiotowego projektu ustawy.

Przekazany projekt ustawy między innymi wprowadza do ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1398 z późn.zm.) możliwość objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym członków 

gminnej rady seniorów, powiatowej rady seniorów albo wojewódzkiej rady seniorów do 

ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli nie są oni objęci ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu.

Przewidziane w projekcie ustawy poszerzenie katalogu grup osób objętych 

ubezpieczeniem zdrowotnym, w mojej ocenie ułatwi realizowanie zasady dotyczącej 

zapewnienia równego prawa do ochrony zdrowia dla osoby, w szczególności gdy przewidziane 

jest równoczesne wprowadzenie obowiązku opłacana składki na ubezpieczenie zdrowotne za tę 

osobę.

Mając powyższe na uwadze, w mojej opinii, należy pozytywnie ocenić zawarte 

w przedmiotowym projekcie ustawy rozwiązania poszerzające krąg osób objętych 

ubezpieczeniem zdrowotnym, za które są opłacane składki, o członków gminnej rady seniorów, 

powiatowej rady seniorów albo wojewódzkiej rady seniorów.
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Ponadto, niezależnie od wyrażonej wyżej pozytywnej oceny przedmiotowego projektu 

ustawy, pragnę wskazać pod rozwagę Wysokiej Komisji alternatywną metodę objęcia 

ubezpieczeniem zdrowotnym członków gminnej rady seniorów, powiatowej rady seniorów albo 

wojewódzkiej rady seniorów w przypadku nieposiadania przez nich innego obowiązkowego 

tytułu do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym albo tytułu członka rodziny, a mianowicie 

w miejsce przewidzianej w projekcie ustawy formy „dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego” 

objęcie tych osób „obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym”. 

Z poważaniem,
Filip Nowak

p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
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