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Opinia 

BIURO ANALIZ SEJMOWYCH 
KANCELARII SEJMU 

Warszawa, 11 grudnia 2015 r. 

Do druku nr 73 
Pan 
Marek Kuchemski 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (przedstawiciel 
wnioskodawców: poseł Tad.eusz Dziuba) ·· 

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 
1992 roku- regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2012 r. poz. 32, ze 
zm.) sporządza się następującą opinię: 

l. Przedmiot projektu ustawy 
Przedmiotem projektu ustawy jest nowelizacja ustawy z dnia 22 lipca 

2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1138 i 1491; 
dalej jako: ustawa). 

Projektodawcy proponują nowelizację art. 26 pkt 2 ustawy poprzez 
zmianę dnia wejścia w życie (z dnia l stycznia 2016 r. na dzień l lipca 2016 r.) 
wybranych przepisów ustawy (art. l pkt 52-54 i pkt 55 w zakresie art. 149 ust. l 
pkt 7 oraz art. 8 pkt l ustawy). Wskazane przepisy dotyczą wybranych 
elementów postępowania w zakresie zawierania umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej. 

W art. 2 projektu ustawy zaproponowano określenie zasad 
przewidujących możliwość wydłużenia okresu obowiązywania umów o 
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jednak nie dłużej niż do dnia 30 
czerwca 2017 r. W obowiązującym art. 23 ustawy uznano, że ten okres może 
trwać nie dłużej niż do 30 czerwca 2016 r. 

Należy zaznaczyć, że zakres art. 2 projektu ustawy pokrywa się z materią 
normatywna ujęta w przepisach art. 23 ust. l, 3-4 ustawy. Przy czym w 
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projektowanej ustawie nie zaproponowano zmodyfikowania lub uchylenia 
wskazanych przepisów ustawy. 

Projektowana ustawa ma wejść w życie z dniem l stycznia 2016 r. 

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem ustawy 
Materia ujęta w opiniowanym ·projekcie ustawy nie jest regulowana w 

przepisach prawa UE. 

3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustałonego stanu prawa 
Unii Europejskiej 

Prawo Unii Europejskiej nie reguluje kwestii zawartych w przepisach 
opiniowanego projektu. 

4. Konkluzja 
Przedmiot poselskiego projektu ustawy o ztmanie ustawy o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz 
niektórych innych ustaw nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

Szef Kancelarii Sejmu 

rP.~~ 
Lech Czapla 
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Pan 
Marek Kuchciński 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia w sprawie stwierdzenia, czy posełski projekt ustawy o 
zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (przedstawiciel 
wnioskodawców: poseł Tadeusz Dziuba) jest projektem ustawy 
wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu 
Sejmu 

Przedmiotem projektu ustawy jest nowelizacja ustawy z dnia 22 lipca 
2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej fmansowanych ze 
środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1138 i 1491; 
dalej jako: ustawa). 

Projektodawcy proponują nowelizację art. 26 pkt 2 ustawy poprzez 
zmianę dnia wejścia w życie (z dnia l stycznia 2016 r. na dzień l lipca 2016 r.) 
wybranych przepisów ustawy (art. l pkt 52-54 i pkt 55 w zakresie art. 149 ust. l 
pkt 7 oraz art. 8 pkt l ustawy). Wskazane przepisy dotyczą wybranych 
elementów postępowania w zakresie zawierania umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej. 

W art. 2 projektu ustawy zaproponowano określenie zasad 
przewidujących możliwość wydłużenia okresu obowiązywania umów o 
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jednak nie dłużej niż do dnia 30 
czerwca 2017 r. W obowiązującym art. 23 ustawy uznano, że ten okres może 
trwać nie dłużej niż do 30 czerwca 2016 r. 

Projekt nie zawiera przepisów mających na celu wykonanie prawa UE. 
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych 



ustaw nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w 
rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu. 

Szef Kancelarii Sejmu 

J~ 
Lech Czapla 


