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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Istnieją prawne przesłanki dla stwierdzenia, że niektóre z fragmentów treści załączników Obwieszczenia 

Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, Dz. Urz. Min. Zdr. 2017.17, naruszają 

zapisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., DzU Nr 78 poz. 483 z późn. zm., w 

szczególności art. 87 ust. 1 oraz art. 68 ust. 2. 

Niezgodne z ustawą zasadniczą normy prawne dotyczą podstawy prawnej dla zakresu kompetencji Zespo-

łu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich, powoływanego przez prezesa NFZ, i odnoszą się m.in. do 

załączników nr B.22, B.24, B.25 i B.26 wymienionego obwieszczenia. Załączniki te stanowią de facto opisy 

fragmentów programów lekowych będących – co należy podkreślić – świadczeniami gwarantowanymi. W 

ich treści umieszczono zapis: „Kwalifikacji świadczeniobiorców do terapii dokonuje Zespół Koordynacyjny 

ds. Chorób Ultrarzadkich, powołany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia”. 

Tymże stwierdzeniem wprowadzono do porządku prawnego normy prawne, które upoważniają ten zespół 

do decydowania o długości uczestnictwa pacjenta w programie lekowym. Publikacja w formie obwieszczenia 

fragmentów programów lekowych dotycząca zasad i kryteriów kwalifikacji do korzystania ze świadczenia 

nie została umocowana w ustawie. 

Co więcej, wskazane obwieszczenie powinno odzwierciedlać, ale nie odzwierciedla treści decyzji refun-

dacyjnej. Jest to zasadne, gdyż samo definiowanie programu lekowego znajduje się w art. 2 pkt 18 ustawy z 

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

oraz wyrobów medycznych, DzU 2011 Nr 122 poz. 696. 

W myśl ustawy: „program zdrowotny w rozumieniu (…) z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opie-

ki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obejmujący technologię lekową, w której substancja 

czynna w danym wskazaniu oraz dla danej populacji nie jest składową kosztową innych świadczeń gwaran-

towanych, lub środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, który nie jest składową kosztową 

innych świadczeń gwarantowanych”… 

Art. 87 ust. 1 Konstytucji RP określa bardzo precyzyjnie źródła powszechnie obowiązującego prawa w 

Polsce. Wyżej wymienione obwieszczenie dowodzi, że w niejasny i nieuzasadniony sposób wprowadzono 

inną, pośrednią i nieobowiązującą kategorię źródeł prawa. 

Ponadto podejmowanie przez wskazany tu zespół decyzji dotyczącej możliwości – lub nie – dalszego le-

czenia w ramach programu lekowego narusza art. 68 ust. 2 Konstytucji RP, który mówi o równym dostępie 

do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Także cytowany fragment wymie-

nionych tu załączników obwieszczenia narusza prawo pacjenta do równego dostępu do świadczeń medycz-

nych. 

Kwestia dotycząca kwalifikowania lub niekwalifikowania pacjenta do programu lekowego musi być ure-

gulowana w ustawie. W obecnym kształcie naruszane jest podstawowe prawo pacjenta do korzystania ze 

świadczeń zdrowotnych. 

Wyżej wskazane kwestie mają praktyczne zastosowanie, a decyzje zespołu są nieustannie wydawane na 

podstawie wymienionych załączników do obwieszczenia będących – należy to podkreślić – jedynie fragmen-

tem programu lekowego. 

Ta istotna niedogodność realnie wpłynęła na bardzo trudną sytuację jednej z pacjentek – A. B., z rozpo-

znaniem E76.1, korzystającej dotąd z leczenia w ramach programu lekowego Narodowego Funduszu Zdro-

wia pt. „Leczenie mukopolisacharydozy typu II”, tj. zespół Huntera. W dniu 3 grudnia 2016 r. wspomniany 

Zespół Koordynacyjny ds. Chorób Ultrarzadkich wyłączył tę pacjentkę ze wskazanego programu lekowego 

ze względu na progresję choroby pomimo leczenia, opierając swoją decyzję na jednym z załączników do 

wyżej wymienionego obwieszczenia, tj. B.25. 

Ze względu na niezwykle istotny dla opisanej pacjentki charakter sprawy bardzo proszę Pana Ministra o 

zapoznanie się z wykazanymi przeze mnie nieprawidłowościami. Interwencję w tej sprawie podjął także 



rzecznik praw obywatelskich, pismo nr V.7013.55.2015.Gh, który w swoim wniosku i opinii uznał fragmenty 

treści wymienionych załączników obwieszczenia za niezgodne z konstytucją, wyrażając pogląd o konieczno-

ści uregulowania omawianej kwestii w ustawie. RPO zdecydowanie szerzej odniósł się do omawianych nieja-

sności o uznanie zapisów załączników za niekonstytucyjne. 

Przychylam się do wniosku rzecznika praw obywatelskich, pismo nr V.7013.55.2015.Gh, i proszę o uzna-

nie wskazanego fragmentu załączników do wymienionego tu obwieszczenia za niezgodny z Konstytucją RP. 

Uważam również, że przez wzgląd na charakter sprawy i sytuację pacjentki należy podważyć zasadność wy-

danej przez zespół decyzji. To niezwykle istotna kwestia zarówno dla pacjentki A. B., jak i wielu innych pa-

cjentów, znajdujących się w podobnej sytuacji. 

Proszę o przedstawienie stanowiska ministerstwa w tej sprawie oraz informację o planowanych przez Pa-

na Ministra działaniach. 

Z poważaniem 

Andrzej Kobiak 
 


