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Szanowna Pani Marszałek 
 
 
Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec 

senackiego projektu ustawy 
 
 

- o zmianie ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (druk nr 1101). 

 
 
Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra Zdrowia 

do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych.  

 

Z wyrazami szacunku 

 

(-) Donald Tusk 



Stanowisko Rządu do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy  
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków  

publicznych (druk nr 1101) 
 
 

Przekazany do zaopiniowania przez Rząd senacki projekt ustawy o zmianie ustawy 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zawiera 

propozycję objęcia dyspozycją art. 46 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, 

z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, osób, które przymusowo były wcielane przez władze 

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do pracy, w ramach zastępczej służby wojskowej, 

w kopalniach, kamieniołomach, zakładach pozyskiwania rud uranu czy batalionach 

budowlanych, zwanych dalej „żołnierzami-górnikami”. 

Przepis art. 46 ustawy określa kategorie świadczeniobiorców, którym przysługuje 

uprawnienie szczególne uprawniające do bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii 

dostępności „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (kod uprawnienia dodatkowego IB). 

 

Przepisy prawa krajowego ustanawiają szereg kategorii uprawnień szczególnych do 

bezpłatnego zaopatrzenia świadczeniobiorców w produkty lecznicze lub wyroby medyczne,  

w tym 8 ukonstytuowanych w samej tylko ustawie. W ocenie Rządu rozszerzenie kręgu 

uprawnionych do bezpłatnego zaopatrzenia w przedmiot preskrypcji nie może mieć 

charakteru uznaniowego, ale musi mieć oparcie w wyodrębnieniu tej grupy z ogółu 

świadczeniobiorców ze względu na ich sytuację zdrowotną. Bezsprzecznie tę przesłankę 

spełniają grupy pacjentów, takie jak kobiety w ciąży, osoby posiadające tytuł „Zasłużonych 

Dawców Przeszczepu”, osoby, które były zatrudniane w zakładach stosujących azbest, czy 

inwalidzi wojenni. 

Przy dokonywaniu oceny zasadności podjętej przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej 

inicjatywy legislacyjnej należało wziąć pod uwagę, iż powinien istnieć bezpośredni związek 

przyczynowo-skutkowy, między odbywaniem przymusowej wojskowej służby zastępczej 

przez żołnierzy górników a następczym ubytkiem ich zdrowia na tyle niekorzystnym, że 

uzasadnia ustanowienie darmowego dostępu tych osób do farmakoterapii. Projektodawca nie 

odniósł się jednak w sposób w pełni przekonujący do aspektów zdrowotnych, jakie mają 

przesądzać o potrzebie objęcia żołnierzy górników przedmiotową nowelizacją. 
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Zgodnie z danymi za 2012 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonał wpłat świadczeń na 

rzecz ponad 24,5 tys. żołnierzy górników. Z kolei Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów 

i Osób Represjonowanych przedstawił dane wskazujące, iż osób tych może być nawet 33 tys. 

W kontekście przedstawionych informacji należy mieć na uwadze, że roczna kwota refundacji 

na rzecz osób korzystających ze szczególnych uprawnień przysługujących na podstawie 

art. 46 ustawy już oscyluje w granicach 280 mln zł, a po uchwaleniu postulowanych zmian, 

kwota ta uległaby istotnemu zwiększeniu. 

 

Ze względu na powyższe Rząd wyraża negatywne stanowisko względem senackiego projektu 

ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (druk nr 1101). 

 


