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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,  

w nawiązaniu do korespondencji z dnia 4 sierpnia 2022 r. stanowiącej zgodnie 

z art. 49 ust. 4 Regulaminu Senatu przekazanie Oświadczenia złożonego przez 

Senatora Pana Jana Filipa Libickiego podczas 47. posiedzenia Senatu RP w dniu 

4 sierpnia 2022 r. w sprawie interpretacji art. 61d ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych1, uprzejmie 

proszę o przyjęcie poniższego stanowiska.

W pytaniu podnoszono następujące kwestie: Czy na gruncie art. 61d ust. 5 ustawy 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

jest zgodne z prawem kontrolowanie tych samych procedur medycznych u tego samego 

świadczeniodawcy, jeżeli procedury tego samego typu już zostały u niego wcześniej 

skontrolowane i pozytywnie zweryfikowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia?

Na wstępie należy podkreślić, że przepis art. 61d ust. 5 ustawy o świadczeniach 

wprowadza adresowany do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zakaz 

przeprowadzania kontroli, w przypadku gdy ma ona dotyczyć zakresu przedmiotowego 

kontroli objętego uprzednio zakończoną kontrolą, z wyłączeniem kontroli, o której mowa 

1 Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm. - dalej zwana „ustawą o świadczeniach”.
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w art. 61v ustawy o świadczeniach, a zatem kontroli prowadzonej na podstawie 

legitymacji kontrolerskiej. 

Dokonując analizy stanu prawnego regulującego niniejsze zagadnienie niezbędne jest 

odniesienie do definicji określającej pojęcie zakresu przedmiotowego kontroli. Powyższą 

kategorią posługuje się ustawa o świadczeniach w art. 61e ust. 5 pkt 6 dotyczącym 

upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, jak również w art. 61g ust. 3 pkt 5 

dotyczącym elementów zawiadomienia, przy czym w obydwu powyższych jednostkach 

redakcyjnych, w sposób spójny i wprost wskazuje się, iż elementami zakresu 

przedmiotowego kontroli jest zakres przedmiotowy, w tym numer umowy 

z Funduszem, jeżeli dotyczy, i okres objęty kontrolą.

Zgodnie zatem z treścią powyżej przytoczonego brzmienia należy podkreślić, że okres 

kontroli jest koniecznym elementem zakresu każdej kontroli i współtworzy zakres każdej 

konkretnej kontroli prowadzonej przez Prezesa NFZ. 

W świetle powyższego podkreślić należy, że zróżnicowanie chociaż jednego 

z powyższych elementów, w szczególności okresu objętego kontrolą, powoduje brak 

tożsamości zakresu kontroli i tym samym zgodność z dyspozycją przepisu art. 61d ust. 

5 ustawy o świadczeniach. Jednocześnie zatem zróżnicowanie zakresu kontroli stwarza 

możliwość przeprowadzenia przez Prezesa NFZ więcej niż jednej kontroli tych samych 

procedur medycznych u tego samego świadczeniodawcy. 

Na wyjaśnienie również zasługuje podnoszona w Oświadczeniu kwestia 

przeprowadzania kontroli cyt. „tych samych procedur medycznych u tego samego 

świadczeniodawcy, jeżeli procedury tego samego typu już zostały u niego wcześniej 

skontrolowane i pozytywnie zweryfikowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia?”. W tym 

kontekście podkreślenia wymaga fakt, że tożsamość procedur medycznych 

kontrolowanych w świadczeniodawcy nie jest równoznaczna z tożsamością zakresu 

przedmiotowego kontroli przede wszystkim, z uwagi na możliwość wyznaczenia 

odmiennego okresu objętego kontrolą.

Niezależnie od powyższej treści, wyczerpując wszystkie warianty, do których odnosić 

się może powyższe Oświadczenie pamiętać należy, że przepis art. 61d ust. 5 ustawy 

o świadczeniach dotyczy wyłącznie kontroli prowadzonych przez Prezesa NFZ, a zatem
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nie ma zastosowania względem kontroli prowadzonych przez dyrektorów Oddziałów 

Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, tj. kontroli wszczętych przed dniem 

1 czerwca 2019 r. na podstawie uchylonego2 art. 64 ustawy o świadczeniach.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/

2 Na podstawie art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 399).
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