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Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

dot.: oświadczenia złożonego przez Senatora Aleksandra Szweda na 14. 
posiedzeniu Senatu w dniu 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad refundacji 
kosztów leczenia świadczeniobiorców poza granicami kraju 

Zasady ubiegania się o sfinansowanie kosztów leczenia na terytorium pozostałych 

państw członkowskich UE/EFTA lub państw niebędących członkami UE/EFTA (państw 

trzecich, np. w USA) regulują przepisy Rozdziału 2a ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. 

zm.), zatytułowanego Świadczenia opieki zdrowotnej udzielone poza granicami kraju. 

Zgodnie z ww. ustawą istnieje możliwość skierowania świadczeniobiorcy na badania 

diagnostyczne i/lub leczenie w państwie trzecim (np. w USA). Stanowi o tym art. 42j, 

wedle którego Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia może na wniosek wnioskodawcy 

lub m.in. jego przedstawiciela ustawowego, w drodze decyzji administracyjnej, 

skierować wnioskodawcę do przeprowadzenia poza granicami kraju leczenia lub badań 

diagnostycznych należących do świadczeń gwarantowanych, których aktualnie nie 

wykonuje się w kraju, kierując się niezbędnością udzielenia takiego świadczenia w celu 

ratowania życia lub poprawy stanu zdrowia wnioskodawcy.
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Warunkiem pokrycia kosztów planowanego leczenia za granicą jest zatem uzyskanie 

uprzedniej zgody Prezesa Funduszu na udanie się do innego państwa członkowskiego 

UE/EFTA lub państwa trzeciego w celu przeprowadzenia wnioskowanych świadczeń 

opieki zdrowotnej. Tryb składania, rozpatrywania oraz wzór wniosku o wydanie zgody 

przez Prezesa NFZ określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. 

w sprawie wydawania zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami 

kraju oraz pokrycie kosztów transportu (Dz. U. z 2014 r., poz. 1551). Uregulowana w ww. 

rozporządzeniu procedura składania i rozpatrywania wniosku daje gwarancję jego 

wszechstronnej analizy przy udziale najwyższych autorytetów medycznych w kraju 

w osobach konsultanta wojewódzkiego i konsultanta krajowego. 

Zgoda jest udzielana, jeżeli spełnione są przesłanki ustawowe z art. 42j, które bada 

Fundusz posiłkując się opiniami lekarzy prowadzących i konsultantów w dziedzinie 

medycyny właściwej dla wnioskowanego leczenia. Kluczowe znaczenie dla rozpoczęcia 

procedury rozpatrywania wniosku jest stwierdzenie czy świadczenie (wnioskowane 

leczenie) znajduje się w tzw. koszyku świadczeń gwarantowanych. Weryfikacji może 

dokonać NFZ po otrzymaniu wniosku i uzyskaniu opinii konsultanta wojewódzkiego i/lub 

konsultanta krajowego. Jeżeli świadczenia, których dotyczy wniosek, nie należą do 

świadczeń gwarantowanych i nie została wydana pozytywna opinia konsultantów, co do 

zasadności/skuteczności leczenia za granicą, Prezes NFZ nie udziela zezwolenia na 

leczenie i w konsekwencji – NFZ nie ma podstaw do refundacji kosztów takiego leczenia 

ze środków publicznych.   

Jednocześnie należy podkreślić, że Minister Zdrowia nie podejmuje decyzji w sprawach 

dotyczących kierowania świadczeniobiorców na leczenie poza granicami kraju. 

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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