
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 25 września 2014 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2014 r. 

ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

1)  w art. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) art. 13a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 13a. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu 

z Ministrem Sprawiedliwości oraz ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb finansowania 

z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej: 

1) udzielanych świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2–4, 

2) o których mowa w art. 12 pkt 2–6 i 9–11, art. 12a oraz art. 42j 

– uwzględniając zasady i sposób wydatkowania środków publicznych oraz 

konieczność zapewnienia skuteczności udzielania świadczeń opieki 

zdrowotnej.”;”; 

2)  w art. 1 w pkt 4, w art. 42b po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. W przypadku gdy w trakcie trwania leczenia świadczeniobiorcy 

w ramach programu lekowego zaistniały kryteria wyłączenia, o których mowa 

w ust. 6 pkt 2, zwrot kosztów obejmuje koszt świadczeń opieki zdrowotnej 

udzielonych do momentu zaistnienia tych kryteriów.”; 

3)  w art. 1 w pkt 4, w art. 42d w ust. 8 i 9 skreśla się wyrazy „poświadczoną za 

zgodność z oryginałem”; 
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4)  w art. 1 w pkt 4, w art. 42e w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „może 

zawierać wyłącznie” zastępuje się wyrazem „zawiera”; 

5)  w art. 1 w pkt 10, w art. 97a po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu: 

„10a. Udzielając informacji, o których mowa w ust. 10 pkt 1, KPK 

i oddziały wojewódzkie Funduszu dokonują wyraźnego rozróżnienia między 

uprawnieniami wynikającymi z art. 42b i uprawnieniami wynikającymi 

z przepisów o koordynacji.”; 

6)  w art. 1 w pkt 12: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „po ust. 2 dodaje się ust  2a” zastępuje się 

wyrazami „po ust. 2a dodaje się ust. 2b”, 

b) ust. 2a oznacza się jako ust. 2b; 

7)  dodaje się art. 1a i 1b w brzmieniu: 

„Art. 1a. W ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. 

z 2008 r. Nr 136, poz. 856, z późn. zm.) w art. 39a po ust. 2 dodaje się ust. 2a 

w brzmieniu: 

„2a. Naczelna Rada Aptekarska udziela organowi innego niż 

Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, na jego 

wniosek, informacji na temat prawa wykonywania zawodu farmaceuty osoby 

wskazanej we wniosku, do celów świadczenia transgranicznej opieki 

zdrowotnej. Informacji udziela się za pośrednictwem Systemu Wymiany 

Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI, o którym mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 19 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu 

usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 278, z  późn. 

zm.).”. 

Art. 1b. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.  U. 

z 2014 r. poz. 174 i 993) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu: 

„Art. 9a. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych, udziela organowi 
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innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

na jego wniosek, informacji na temat prawa wykonywania zawodu diagnosty 

laboratoryjnego osoby wskazanej we wniosku, do celów świadczenia 

transgranicznej opieki zdrowotnej. Informacji udziela się za pośrednictwem 

Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI, o którym mowa 

w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. 

o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, 

poz. 278, z późn. zm.).”.”; 

8)  dodaje się art. 2a brzmieniu: 

„Art. 2a. W ustawie z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 

Nr 219, poz. 1708, z późn. zm.) w art. 52 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Okręgowe rady lekarskie i Naczelna Rada Lekarska udzielają 

organowi innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, na jego wniosek, informacji na temat prawa wykonywania 

zawodu lekarza osoby wskazanej we wniosku, do celów świadczenia 

transgranicznej opieki zdrowotnej. Informacji udziela się za pośrednictwem 

Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI, o którym mowa 

w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. 

o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, 

poz. 278, z późn. zm.).”.”; 

9)  dodaje się art. 3a w brzmieniu: 

„Art. 3a. W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, 

(Dz. U. Nr 174, poz. 1039, z późn. zm.) po art. 45 dodaje się art. 45a w  brzmieniu: 

„Art. 45a. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych udziela organowi 

innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

na jego wniosek, informacji na temat prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 

lub położnej osoby wskazanej we wniosku, do celów świadczenia 

transgranicznej opieki zdrowotnej. Informacji udziela się za pośrednictwem 

Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI, o którym mowa 

w  przepisach wydanych na podstawie art. 19 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. 
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o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, 

poz. 278, z późn. zm.).”.”; 

10)  dodaje się art. 3b w brzmieniu: 

„Art. 3b. W ustawie 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) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) w art. 13a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 13a. Minister właściwy do spraw zdrowia 

w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości oraz ministrem 

właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze 

rozporządzenia, sposób i tryb finansowania z budżetu państwa 

świadczeń opieki zdrowotnej: 

1) udzielanych świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 2 

ust. 1 pkt  2–4, 

2) o których mowa w art. 12 pkt 2–6 i 9–11, art. 12a, art. 15 

ust. 2 pkt 12 oraz art. 42j 

– uwzględniając zasady i sposób wydatkowania środków 

publicznych oraz konieczność zapewnienia skuteczności 

udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.”;”; 

2) art. 25 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 25. 1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 ust. 3, 

art. 23a ust. 3, art. 137 ust. 9, art. 139 ust. 5 i art. 190 ust. 3 ustawy, o której 

mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 10 ust. 3, art. 23a ust. 3, art. 137, 

art. 139 ust. 9 i art. 190 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 13a ustawy, o której 

mowa w art. 1, utrzymane w mocy na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia … 

o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
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środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …), 

zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych 

na podstawie art. 13a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 1 marca 2015 r.”.”; 

11)  dodaje się art. 4a w brzmieniu: 

„Art. 4a. 1. Przepisy art. 42b ust. 1–7, art. 42c i art. 42d ust. 1–3, ust. 4 pkt 1–7, 

9–13, ust. 5–11 i ust. 13–25 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, stosuje się także do świadczeń opieki zdrowotnej, których 

udzielanie na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej rozpoczęło się po dniu 24 października 2013 r.  

2. Przepisy art. 42b ust. 1–7, ust. 9 i ust. 11, art. 42c i art. 42d ust. 1–3, ust. 4 

pkt 1–7, 9–13, ust. 5–11 i ust. 13–25 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, stosuje się także do leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, które zostały 

zakupione po dniu 24 października 2013 r. w aptece działającej na terytorium innego 

niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo zostały 

zakupione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie recepty 

wystawionej po dniu 24 października 2013 r. przez osobę uprawnioną do 

wystawiania recept zgodnie z przepisami innego niż Rzeczypospolita Polska państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej. 

3. Przepisy art. 42b ust. 1–7 i ust. 10, art. 42c i art. 42d ust. 1–3, ust. 4 pkt 1–7, 

9–13, ust. 5–11 i ust. 13–25 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, stosuje się także do wyrobów medycznych, które zostały zakupione 

po dniu 24 października 2013 r. na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo zostały zakupione na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie zlecenia wystawionego 

po dniu 24 października 2013 r. przez osobę uprawnioną do jego wystawiania 

zgodnie z przepisami innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1–3, wniosek o zwrot kosztów 

składa się w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 
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ustawy.”; 

12)  art. 6 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 6. 1. Przepisy  wykonawcze wydane na podstawie art. 25 ust. 5 i  art. 26a 

ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 42k ustawy, o której mowa w art. 1, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 

2015 r. 

2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 13a ustawy, o której mowa 

w art. 1, utrzymane w mocy na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 

2014 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1004), 

zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na 

podstawie art. 13a, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

jednak nie dłużej niż do dnia 1 marca 2015 r.”. 

 

 

 

 

 

 MARSZAŁEK SENATU 

 

 

 

Bogdan BORUSEWICZ 



U Z A S A D N I E N I E  

 

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, przyjętej przez Sejm 

w dniu 29 sierpnia 2014 r., stanowią w większości uzupełnienie merytorycznych uregulowań 

wprowadzających do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów 

w transgranicznej opiece zdrowotnej (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 45). Zapewniają 

także spójność zmian do 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.), 

które weszły w życie po dniu 29 sierpnia 2014 r. (cztery nowelizacje, a także niektóre 

przepisy ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1138), pozostającej co do zasady do 1 stycznia 2015 r. w okresie vacatio legis). Kwestia 

ta odnosi się do art. 13a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych, którego ujednolicone brzmienie ma podstawowe znaczenie dla 

podmiotowo–przedmiotowego zakresu finansowania świadczeń, a także zharmonizowania 

prac legislacyjnych nad rozporządzeniem, którego podstawę prawną stanowi tenże artykuł. 

Poprawki nr 1, 10 i 12 pozwalają objąć zakresem art. 13a materię uregulowaną we wszystkich 

nowelizacjach, łącznie z ustawą transgraniczną. Niedokonanie zmian spowoduje, że z dniem 

1 stycznia 2015 r. uzyska on brzmienie wsteczne w stosunku do intencji przyjętych wcześniej 

zmian, które wchodziły w życie w różnym czasie. 

Poprawka nr 2 doprecyzowuje zasady zwrotu kosztów świadczenia opieki zdrowotnej 

w transgranicznej opiece zdrowotnej w przypadku leczenia w ramach programu lekowego, 

jeżeli w trakcie trwania takiego leczenia zaistnieją kryteria wyłączenia pacjenta z programu, 

zgodnie z opisem analogicznego programu lekowego realizowanego w Polsce. Trzeba 

zwrócić uwagę, że przyjęcie tej poprawki powoduje konieczność dokonania 

zmian w odesłaniach zawartych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych – w art. 42d w ust. 2 w pkt 1 i w pkt 3–5, w ust. 3, w ust. 5 w pkt 3 

w lit. b i c, w ust. 9 oraz w ust. 11, w  art. 42e w ust. 1, w  art. 42f w ust. 1 i w ust. 2 

we wprowadzeniu do wyliczenia, a także w art. 97a w ust. 10 w pkt 4. 
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W celu ułatwienia starań o zwrot kosztów przez pacjenta korzystającego z leczenia 

w ramach programu lekowego, a wniosek o zwrot dotyczy leku, środka spożywczego 

specjalnego przeznaczenia lub wyrobu medycznego, wprowadzono poprawkę nr 3, znoszącą 

obligatoryjność poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentacji leczenia za granicą.  

Wprowadzeniu jednoznacznego i wyraźnego rozróżnienia uprawnień pacjentów do 

leczenia na podstawie ustawy wdrażającej dyrektywę transgraniczną i rozporządzenia 

dotyczącego przepisów o koordynacji, służy poprawka nr 5. 

Poprawki nr 7, nr 8 i nr 9 zmierzają do tego, aby wdrożenie do polskiego porządku 

prawnego dyrektywy transgranicznej objęło także ustawy regulujące zawody medyczne, 

wprowadzając obowiązek udostępniania, do celów świadczenia transgranicznej opieki 

zdrowotnej, przez samorządy zawodowe farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, lekarzy 

i lekarzy dentystów oraz pielęgniarek i położnych, informacji o prawie wykonywania zawodu 

medycznego, jeżeli zwrócą się o to organy innych państw. 

Ostatnia z merytorycznych poprawek (nr 11) ma na celu umożliwienie otrzymania 

zwrotu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w innym państwie UE w okresie 

przed wejściem w życie niniejszej ustawy, wyłączając obowiązek uzyskania uprzedniej zgody 

NFZ, za okres sprzed obowiązywania dyrektywy.  

Pozostałe poprawki (nr 4 i nr 6) mają charakter porządkujący i uściślający przyjętą 

redakcję. 

 


