
Warszawa, dnia 22 września 2009 r.

Opinia

o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

środków publicznych (druk nr 646)

I. Cel i przedmiot ustawy

Przyjęta przez Sejm w dniu 10 września 2009 r., na 49. posiedzeniu, zmiana ustawy

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1027, z 2008 r. Nr 141, poz. 888, Nr 166, poz. 1172, Nr

216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654

oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz.

753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918 i Nr 118, poz. 989) przewiduje

zmiany w rozdziale 2 "Gospodarka finansowa Funduszu". Zmierzając do zniesienia różnic

pomiędzy oddziałami wojewódzkimi NFZ, znowelizowano art. 118 ust. 3, który ustanawia

zasady podziału środków na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych.

Znowelizowano także uregulowanie dotyczące wprowadzania zmian planu finansowego NFZ,

umożliwiając dokonywanie zmian przez Prezesa NFZ w zakresie środków przekazywanych

NFZ-owi z budżetu państwa, nie zaś tylko środków przekazywanych na podstawie ustawy z

dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r. Nr 191,

poz. 1410, z późn. zm.). Możliwość uruchomienia rezerwy na koszty świadczeń opieki

zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych (dotychczas właściwość dyrektora oddziału

wojewódzkiego Funduszu) została obecnie przypisana jedynie Prezesowi NFZ.

W nowym stanie prawnym, w zakresie uprawnienia Prezesa NFZ do zaciągania

kredytów i pożyczek, w redakcji art. 127 ust. 1 ustawy zmienianej rezygnuje się ze
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wskazywania celu zapewnienia płynności finansowej Funduszu, w jakim mogą być one

zaciągane.

Przyjęto, że wysokość kosztów finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez

oddział NFZ w planie finansowym NFZ na 2010 rok nie może być niższa niż wysokość

kosztów finansowania świadczeń przez ten oddział w planie finansowym NFZ

obowiązującym w dniu 30 czerwca 2009 r. W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy

Prezes Funduszu dokona w planie finansowym NFZ na 2010 rok zmian wynikających z

nowelizacji.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Projekt ustawy stanowił inicjatywę poselską. Pierwsze czytanie odbyło się w

sejmowej Komisji Zdrowia. W toku drugiego czytania zostały zgłoszone cztery poprawki,

będące uściśleniem zmienianej materii ustawy. Wszystkie poprawki zostały przyjęte przez

Sejm w trzecim czytaniu.

III.  Uwagi

Zmiana zasad podziału środków na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla

ubezpieczonych pomiędzy oddziały Funduszu (art. 118 ust. 3 ustawy nowelizowanej)

wymaga zmian w zakresie rozporządzenia wydanego na podstawie art. 119 ustawy z dnia 27

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jest to niezbędne dla wykonania obowiązku zmiany planu finansowego NFZ na rok 2010 (art.

3 ust. 3 ustawy nowelizującej). W uzasadnieniu projektu brak informacji na temat założeń

projektowanych zmian rozporządzenia, a trzeba podkreślić, że z legislacyjnego punktu

widzenia są one niezbędne. Należy sądzić, że rozporządzenie zostanie przyjęte w terminie

umożliwiającym wykonanie uregulowań ustawy, w przeciwnym razie działanie ustawodawcy

okazałoby się nieracjonalne.
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