U C H WA Ł A
S E N AT 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 29 października 2021 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 14 października
2021 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. 3 w pkt 2:
a) w ust. 5a wyrazy „felczer, pielęgniarka oraz farmaceuta” zastępuje się wyrazami
„felczer,

lekarz

dentysta,

pielęgniarka,

położna,

ratownik

medyczny,

fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny oraz farmaceuta”,
b) w ust. 5b wyrazy „także farmaceuta” zastępuje się wyrazami „także lekarz
dentysta, farmaceuta, fizjoterapeuta oraz diagnosta laboratoryjny”;

2)

w art. 4:
a) w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „art. 99b” dodaje się wyrazy „i art.
99c”,
b) dodaje się art. 99c w brzmieniu:
„Art. 99c. 1. Osobom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym na
podstawie umowy o pracę w szpitalnym oddziale ratunkowym, centrum
urazowym, centrum urazowym dzieci lub jednostce organizacyjnej szpitala
wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych
dla ratownictwa medycznego, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia
8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, przysługuje za
każdą godzinę pracy dodatek w wysokości 15% stawki godzinowej
wynagrodzenia zasadniczego obliczanej zgodnie z art. 98 ust. 3.
2. Osobom wykonującym zawód medyczny na podstawie umowy innej niż
umowa, o której mowa w ust. 1 w szpitalnym oddziale ratunkowym, centrum
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urazowym, centrum urazowym dzieci lub jednostce organizacyjnej szpitala
wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych
dla ratownictwa medycznego, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia
8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, przysługuje za
każdą godzinę pracy dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 15% stawki
godzinowej wynikającej z umowy, na podstawie której świadczą pracę.
3. Do stawki godzinowej, o której mowa w ust. 2, nie wlicza się dodatków
przysługujących osobie wykonującej zawód medyczny.”;

3)

w art. 4, w art. 99b w ust. 1 i 2 po wyrazach „w art. 36 ust. 1 i 3” dodaje się wyrazy
„oraz art. 37 ust. 1”;

4)

w art. 6, w art. 15ea w ust. 1 w pkt 2 w lit. b skreśla się wyrazy „w zakresach
świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w warunkach stacjonarnych”;

5)

w art. 6, w art. 15ea w ust. 1 w pkt 2 po lit. b dodaje się lit. … i … w brzmieniu:
„…) świadczenia

pielęgnacyjne

długoterminowej

w

i

zakresach

opiekuńcze
świadczeń

w

ramach

opieki

opieki

zdrowotnej

udzielanych w warunkach stacjonarnych,
…) opieka paliatywna i hospicyjna w zakresach świadczeń opieki
zdrowotnej udzielanych w warunkach stacjonarnych,”;

6)

w art. 6, w art. 15ea w ust. 9 wyrazy „w formie pisemnej w postaci elektronicznej”
zastępuje się wyrazami „na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej”;

7)

w art. 10 wyrazy „pkt 10 lit. a oraz d i pkt 15” zastępuje się wyrazami „pkt 10 lit. a,
lit. b tiret pierwsze, lit. c tiret pierwsze oraz lit. d, a także pkt 15”.
MARSZAŁEK SENATU

Tomasz GRODZKI

UZASADNIENIE

Przyjęte przez Senat poprawki do ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz
niektórych innych ustaw dotyczą kwestii:
–

kwalifikowania osób dorosłych do szczepień przeciwko grypie, a także wykonywania
tych szczepień,

–

zakresu podmiotowego uprawnionych do dodatku za każdą godzinę pracy oraz

–

umożliwienia sfinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia, części
wypłaconych świadczeniodawcom zaliczek dotyczących niektórych świadczeń.
Poprawka nr 1 umożliwia kwalifikowanie osób dorosłych do szczepień przeciwko

grypie, a także wykonywanie tych szczepień, nie tylko przez felczera, pielęgniarkę
i farmaceutę. Ze względu na organizację szczepień przeciwko grypie oraz dostęp do
świadczeń, proponowany przez Senat krąg osób obejmuje wszystkie grupy zawodowe, które
mają wykształcenie spełniające standardy wykonywania zawodu medycznego, tj. lekarza,
lekarza dentysty, ratownika medycznego, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, fizjoterapeuty
i diagnosty medycznego.
Senat uznał za celowe, aby dodatkiem za każdą godzinę pracy objąć nie tylko członków
zespołów ratownictwa medycznego, lecz także wszystkie osoby wykonujące zawód
medyczny zatrudnione w szpitalnym oddziale ratunkowym, centrum urazowym, centrum
urazowym dzieci lub jednostce organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, niezależnie od
tego czy wykonują pracę na podstawie stosunku pracy czy umowy cywilnoprawnej. Ze
względu na to, że poprawka rozszerza zakres podmiotowy uprawnionych, przyjęto wysokość
dodatku na poziomie 15% stawki godzinowej (poprawka nr 2).
Poprawka nr 3 uzupełnia przepisy uprawniające do otrzymywania dodatku za godzinę
pracy przez członków zespołów ratownictwa medycznego o wskazanie w nich także osób
wykonujących pracę w zespołach lotniczego pogotowia ratunkowego, które podobnie jak
zespoły ratownictwa medycznego są objęte wyjazdowym trybem wykonywania pracy.
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Ponieważ w związku z wprowadzonymi w czasie epidemii ograniczeniami
w wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej tylko w sytuacjach zagrażających zdrowiu,
świadczeniodawcy nie mieli możliwości wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej,
a obniżenie liczby wykonanych świadczeń spowodowało obniżenie środków finansowych za
udzielone świadczenia, Senat wniósł poprawki nr 4 i 5, które rozszerzają możliwość
sfinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w części której
dysponentem

jest

minister

właściwy

do

spraw

zdrowia,

części

wypłaconych

świadczeniodawcom zaliczek dotyczących niektórych świadczeń. Poprawka nr 4 rozszerza
zakres świadczeń rehabilitacyjnych, znosząc ograniczenie do realizowanych jedynie
w warunkach stacjonarnych, zaś poprawka nr 5 uwzględnia również świadczenia
pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej
i hospicyjnej w zakresach świadczeń opieki zdrowotnej, które były udzielane w warunkach
stacjonarnych.
Poprawka nr 6 dostosowuje terminologię ustawy do terminologii ustawy z dnia 18
listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, zgodnie z brzmieniem art. 14 §1a Kodeksu
postępowania administracyjnego w brzmieniu obowiązującym od 5 października br.
Poprawka nr 7 uściśla przepis o wejściu w życie ustawy.

