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Warszawa, 30 maja 2017 r.  

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 517) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przyjęta 25 maja 2017 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw dotyczy przede 

wszystkim uregulowań ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.) 

odnoszących się do taryfikacji świadczeń opieki zdrowotnej. Uzasadnienie do projektu 

ustawy jako podstawowy cel dokonywanych zmian wskazuje optymalizację i zwiększenie 

przejrzystości wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia na gwarantowane świadczenia 

opieki zdrowotnej oraz standaryzację realizacji tych świadczeń. Realizacja tego celu nastąpi 

dzięki uprawnieniu ministra właściwego do spraw zdrowia do dokonywania zmiany 

technologii medycznej, co umożliwi, jak podaje uzasadnienie, doprecyzowanie zawartości 

wykazu świadczeń gwarantowanych. Projektodawca dąży tą drogą do zidentyfikowania 

świadczeń o nieudowodnionej skuteczności klinicznej lub nieudowodnionym 

bezpieczeństwie, które generują bardzo wysokie koszty po stronie płatnika publicznego. 

Ustawa pozwoli zracjonalizować wydatkowanie środków publicznych i wpływać na zakres 

poszczególnych świadczeń gwarantowanych, także przez zmianę niektórych zasad refundacji 

leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych. Do realizacji tych zadań uznano za konieczne włączenie Agencji Oceny 

Technologii Medycznych i Taryfikacji, która wydaje rekomendacje w zakresie technologii 

medycznej stosowanej w ramach świadczenia gwarantowanego. Do tego procesu stosuje 

metody i narzędzia (EBM) i (HTA), którymi Agencja posługuje się przy wydawaniu 

rekomendacji w sprawie objęcia refundacją leków, środków spożywczych specjalnego 
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przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, a także przy wydawaniu 

rekomendacji w sprawie zakwalifikowania świadczeń opieki zdrowotnej jako świadczeń 

gwarantowanych. Ustawa wprowadza dla ministra właściwego do spraw zdrowia wymóg 

uzyskania w sprawie dokonania zmiany technologii medycznej rekomendacji Prezesa Agencji 

Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Jednocześnie dla Prezesa Agencji jest to nowo 

przyznane przez ustawodawcę zadanie, a także nowa kompetencja dla Rady Przejrzystości, 

przygotowującej stanowisko w danej sprawie. Prezes Agencji określa taryfę świadczeń 

w danym zakresie lub rodzaju, uwzględniając stanowisko Rady do spraw Taryfikacji. 

Minister właściwy do spraw zdrowia zatwierdza taryfę i przekazuje do publikacji przez 

Prezesa Agencji.  

Istotnym novum nowelizacji jest wprowadzenie do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych rozdziału 

„Ratunkowy dostęp do technologii lekowych”, w którym określa się zasady dostępu do leków 

w przypadkach niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta. Dotyczy to leku, który 

nie jest finansowany ze środków publicznych w danym wskazaniu, a jest potrzeba ratowania 

życia lub zdrowia we wskazaniu występującym jednostkowo, przy czym zostały u pacjenta 

uprzednio zastosowane w tym wskazaniu dostępne technologie medyczne finansowane ze 

środków publicznych. Wydanie przez ministra właściwego do spraw zdrowia po raz kolejny 

zgody na pokrycie kosztów tego leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej 

dla tego samego świadczeniobiorcy jako kontynuacja leczenia jest możliwe po potwierdzeniu 

przez lekarza specjalistę skuteczności leczenia tym lekiem. Ustawa zakłada możliwość 

wydania zgody przez ministra na okres prowadzenia terapii, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące 

albo 3 cykle leczenia.  

Nowelizacja obejmuje zmianami również ustawę z dnia 6 września 2001 r. – Prawo 

farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142, z późn. zm.), w której reguluje dostępność 

określonych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu, wskazanych 

w Charakterystyce Produktu Leczniczego do stosowania w antykoncepcji – będą one 

wydawane z przepisu lekarza. Wprowadzono ponadto zmianę w zakresie danych 

umieszczanych na recepcie odnoszącą się do daty urodzenia pacjenta, w przypadku gdy daty 

tej nie można ustalić na podstawie innych danych zamieszczonych na recepcie.  

W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r. 
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poz. 1536, z późn. zm.) modyfikuje się definicję programu lekowego oraz rozszerza się krąg 

sytuacji, w których minister właściwy do spraw zdrowia może wydać z urzędu decyzję 

o objęciu refundacją. Istotna jest zmiana w przepisach dotycząca okresu, na jaki są wydawane 

decyzje o refundacji (zniesiono uregulowanie o wydawaniu decyzji refundacyjnej na 5 lat, 

a okres 3–letni dla wydanej decyzji refundacyjnej przyjmuje się dla produktów 

refundowanych dotychczas dłużej niż 3 lata, nie zaś jak dotychczas 3 do 5 lat). Ustawa 

wprowadza możliwość refundowania nie tylko leku nieposiadającego pozwolenia na 

dopuszczenie do obrotu w Polsce i sprowadzanego w trybie importu docelowego, lecz także 

leku niedostępnego w Polsce i sprowadzonego w tym samym trybie. 

Dokonano także zmiany 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, z późn. zm.). 

Ustawa co do zasady wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, 

z wyjątkiem: przepisu dotyczącego obowiązku podawania co miesiąc do publicznej 

wiadomości wielkości kwoty refundacji leków z pominięciem ilości zrefundowanych 

opakowań jednostkowych (wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2019 r.) oraz obowiązku 

stosowania standardu rachunku kosztów dla świadczeniodawców, którzy zawarli umowę 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.). 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych oraz niektórych innych ustaw stanowił przedłożenie rządowe i wpłynął 

do Sejmu 21 lutego 2017 r. (druk sejmowy nr 1319). Pierwsze czytanie odbyło się w Komisji 

Zdrowia. Komisja przyjęła sprawozdanie 19 kwietnia br. (druk sejmowy nr 1488). 

Wprowadzone przez nią zmiany stosunku do przedłożenia dotyczyły Agencji Oceny 

Technologii Medycznych i Taryfikacji, której Prezes dotychczas wykonywał zadania przy 

pomocy zastępców – projekt zawarty w sprawozdaniu Komisji przesądza o tym, że zastępca 

Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji jest jeden, wraz 

z konsekwencjami tego w innych przepisach ustawy. Komisja uściśliła także przepis ustawy 

odnoszący się do danych zawartych w ewidencji wniosków dotyczących wydania decyzji 

o pokryciu kosztów leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej, poza tym 

wprowadzono korekty porządkująco–redakcyjne. W sprawozdaniu zawarto dwa wnioski 



– 4 – 

mniejszości polegające na skreśleniu zmian dotyczących ustawy z dnia 6 września 2001 r. – 

Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142, z późn. zm.), które dotyczą 

dopuszczonych do obrotu produktów leczniczych do stosowania w antykoncepcji.  

Drugie czytanie odbyło się na 41. posiedzeniu Sejmu, podczas którego zgłoszono 17 

poprawek. Komisja Zdrowia po ich rozpatrzeniu rekomendowała Izbie przyjęcie części z nich  

Poprawki miały charakter doprecyzowujący i uściślający, najwięcej poprawek dotyczyło 

uzupełnienia uregulowania zasad ratunkowego dostępu do technologii lekowych. Komisja 

rekomendowała odrzucenie poprawek do ustawy – Prawo farmaceutyczne w części 

dotyczącej skreślenia zmian w dostępności leków stosowanych w antykoncepcji. 

W głosowaniu Sejm przyjął opisaną wyżej modyfikację w części obejmującej okres na jaki 

jest wydawania decyzja o refundacji, a także przyjął poprawkę eliminującą zmiany dotyczące 

wykonywania czynności w aptece przez techników farmaceutycznych.  

Trzecie czytanie odbyło się 25 maja br. na 42. pos. Sejmu. Za oddano 242 głosy, 

przeciw – 188, wstrzymało się 9 posłów. 

 

III. Uwagi  

1. Ustawa przewiduje w zmienianym stanie prawnym jednego zastępcę Prezesa Agencji 

Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Wydaje się, że ustawa powinna 

przesądzić o wpływie nowej regulacji na dotychczasowy stan faktyczny w tej materii. 

2. Termin dostosowania składu Rady do spraw Taryfikacji do nowych przepisów – 

30 czerwca 2017 r. nie wydaje się realny, ze względu na zbyt krótki czas na zakończenie 

procesu legislacyjnego, w którym biorą udział nie tylko Sejm i Senat, lecz także 

Prezydent RP, mający swój konstytucyjny termin działania. 

3. W art. 10: 

a) zauważalna jest pewna nieścisłość terminologiczna, która wprawdzie nie rzutuje na 

kwestie interpretacyjne, ale stanowi niekonsekwencję co do stosowanych pojęć, 

mianowicie w ust. 1: [Opinie wydane na podstawie art. 40 ustawy zmienianej w art. 

3 do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność przez okres 3 lat 

od ich wydania i stosowane mogą] być do leków z substancjami czynnymi, podczas 

gdy art. 3 pkt 4 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych posługuje się pojęciem 

leku zawierającego określoną substancję czynną, 
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b) w ust. 1 i 2 użyto zwrotu publikuje, co sugeruje wielokrotność działań, podczas gdy 

zakreślono termin 14–dniowy, w ust. 3 zaś nie wskazano gdzie to nastąpi.  

 

 

Bożena Langner 

Główny legislator 


