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Definicja legalna pacjenta

 Art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o prawach pacjenta

pacjent - osoba zwracającą się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub
korzystającą ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot
udzielający świadczeń zdrowotnych lub osobę wykonującą zawód
medyczny….
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Cel regulacji prawnych ochrony zdrowia
- art. 68 Konstytucji 
Całość regulacji zdrowotnych powinna urzeczywistniać dyrektywę konstytucyjną
wynikającą z art. 68 Konstytucji:

1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.

2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne
zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej
ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa.

3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej
dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym
wieku.

4. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych
i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.

5. Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci
i młodzieży.
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Cel regulacji prawnych ochrony zdrowia
- art. 68 Konstytucji

Trybunał Konstytucyjny K 14/03: „Norma art. 68 ust. 1 Konstytucji nie przesądza
konstrukcji tego systemu jako całości ani jego poszczególnych elementów: charakteru
prawnego źródeł finansowania świadczeń zdrowotnych, charakteru i struktury płatnika
(płatników) tych świadczeń, czy też struktury własnościowej świadczeniodawców. Pewne
ograniczenia swobody ustawodawcy w tym zakresie mogą jednak wynikać z innych
konstytucyjnych zasad lub wartości. Z obowiązku rzeczywistego zapewnienia przez
władze publiczne warunków realizacji prawa do ochrony zdrowia, które nie może
być traktowane jako uprawnienie iluzoryczne bądź czysto potencjalne, wynika
jednak wymaganie, iż system ten - całość - musi być efektywny”.
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Ostatni świetny wyrok refundacyjny NSA 
II GSK 2765/16
W doktrynie i orzecznictwie nie budzi przy tym wątpliwości, że ochrona zdrowia jest ściśle
związana z ochroną życia, a prawo do życia z godnością człowieka. Prawo do ochrony zdrowia
to przede wszystkim prawo do zachowania życia i jego ochrony, gdy jest zagrożone (zob. L
Bosek w: Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1-86, red. M. Safian, L. Bosek, C.H. Beck
Warszawa 2016, s. 1545 oraz B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz,
C.H. Beck Warszawa 2012, s. 351; por. też wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 marca
1999 r., sygn. akt K 2/98, OTK 1999/3/38). Jak zasadnie podkreślił w swoim piśmie procesowym
Rzecznik Praw Obywatelskich w procesie wykładni prawa nie należy opierać się wyłącznie na
wykładni językowej, ale w oparciu o unormowania art. 30 oraz art. 38 Konstytucji RP należy
stosować dyrektywę interpretacyjną zgodnie, z którą wszelkie możliwe wątpliwości co do
ochrony życia ludzkiego powinny być rozstrzygane na rzecz tej ochrony - „in dublo pro vita
humana" (zob. też J. Giezek, Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP
z 1997 roku, pod red. J. Boda, Wrocław 1998, s. 78-79). Wyjście poza te granice, także
dopuszczenie takiej interpretacji przepisów, która naruszałaby konstytucyjnie gwarantowane
prawa i wolności obywatelskie oraz pozostawała w sprzeczności z normami konstytucyjnymi,
nie może być akceptowane w państwie prawa (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia
13 stycznia 2016 r., sygn. akt V CSK 455/15, publ, LEX nr 1994408). Zastosowanie wskazanej
wyżej dyrektywy
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Cel regulacji prawnych ochrony zdrowia 
- ustawy

Polskie ustawy nie mają preambuł wyjaśniających ich cel, ale obowiązuje
wykładnia prokonstytucyjna:

„w sytuacji, gdy ujęcie normy ustawowej może dawać językowe podstawy do
wydobywania z niej różnych treści, pierwszeństwo zyskiwać zawsze musi
interpretacja, która pozwala na nadanie tej normie treści zgodnej z Konstytucją”.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego U 7/93
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Cel regulacji prawnych ochrony zdrowia 
- ustawy
Europejskie akty prawne mają preambuły – ułatwia to zrozumienie ich celu. Prawo
europejskie wiąże Państwa członkowskie i ma przewagę nad prawem
krajowym. (Wyroki ETS: Cassis de Dijon (orzeczenie z 20.02.1979, C-120/78,
Rewe-Zentral AG vs Bundesmonopolverwaltung für Branntwein), Sabena (orzeczenie
z 8.04.1976, C-43/75, Gabrielle Defrenne vs Société anonyme belge de navigation
aérienne Sabena), Francovich (orzeczenie z 19.11.1991, C-6/90 i C-9/90,
Francovich/Bonifaci vs Italy).

W związku z naszym członkostwem w UE także TK przyjął zasadę wykładni
proeuropejskiej „Zwrócić też trzeba uwagę, że obowiązek harmonizacji dotyczy
wszystkich organów władzy publicznej, w tym Trybunału Konstytucyjnego. Przy
poszukiwaniu kierunków interpretacji polskiego ustawodawstwa pierwszeństwo
należy dawać więc takiej wykładni, która pozwala na nadanie przepisowi ustawy
znaczenia najbliższego rozwiązaniom przyjętym w Unii Europejskiej (wyrok
z 24.10.2000, K 12/00).
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Cel regulacji prawnych - ustawy

Uzasadnienia do ustaw bywają pomocne:

„Celem proponowanej zmiany prawa jest takie przekształcenie systemu refundacji, by w
ramach dostępnych publicznych środków finansowych odpowiadał w możliwie
najwyższym stopniu aktualnemu zapotrzebowaniu społecznemu w zakresie zaopatrzenia
w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne,
zwane dalej „produktami refundowanymi”.

Ale nie zawsze  - vide uzasadnienie do ustawy o działalności leczniczej:

„Projektowana ustawa nie będzie miała bezpośredniego wpływu na zdrowie ludności,
gdyż dotyczy ona w głównej mierze organizacji systemu ochrony zdrowia.
Niemniej jednak z uwagi na projektowane zmiany, przyczyni się do uelastycznienia
zarządzania w ochronie zdrowia i poprawy jego efektywności.”
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Zagadnienia

 Pacjent a proces refundacyjny

 Pacjent a jego terapia

 Pacjent a koszyk świadczeń gwarantowanych

 Pacjent w procesie tworzenia prawa
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Refundacja
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Dostęp 
pacjenta 
do leku 
zależy od 
losu 
decyzji  
refundacyjnej 
adresowanej
do firmy
farmaceutycznej!
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Udział pacjentów w procedurze refundacyjnej -
teoria

Zgodnie z brzmieniem art. 31 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),
organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować
z żądaniem:

1) wszczęcia postępowania,

2) dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu,

jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia
za tym interes społeczny.



1 grudnia 2017 r. 14

Udział pacjentów w procedurze refundacyjnej –
praktyka 1/2 

 MZ odmówił organizacji pacjenckiej wejścia do postępowania refundacyjnego w trybie
art. 31 kpa. Sąd administracyjny WSA i NSA uznały, że organizacja ma prawo ubiegać
się o status strony i uchylił postanowienia MZ.

 Argument MZ: udział stowarzyszenia w postępowaniu służyłby wyłącznie
zaspokojeniu indywidualnych interesów jego członków, a więc osób chorych na
chorobę […] oraz partykularnym interesom samej organizacji.

 Co na to Sąd? nie można uznać, że leczenie choroby rzadkiej jaką jest [...] leży
wyłącznie w interesie osób na nią chorujących.

 Racjonalne wydatkowanie środków publicznych wypełnia przesłankę interesu
społecznego. Okoliczności te nie były jednak przedmiotem rozważań organu, który
ograniczył się do stwierdzenia, że z uwagi na ograniczoną wysokość budżetu
refundacyjnego, objęcie refundacją danej grupy leków powoduje ograniczenie
środków na refundację leków innej grupy pacjentów.
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Udział pacjentów w procedurze refundacyjnej –
praktyka 2/2

 W międzyczasie wydano decyzję o odmowie refundacji produktu.

 Po zwycięstwie w sądzie organizacja zażądała wznowienia postępowania.

 Ministerstwo Zdrowia odmówiło wszczęcia postępowania administracyjnego.

 Obecnie sprawa czeka na drugą „rundę” w sądzie.
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Nowelizacja ustawy refundacyjnej – całościowa 
nowelizacja systemu refundacji (tzw. DNUR)
[https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12290204/katalog/12380397#12380397] 

PLUSY MINUSY

 Publikacja informacji  o 
postępowaniach refundacyjnych 

 Publikacja stanowisk organizacji 
pacjentów

 Brak procedury uwzględniania/
włączania do akt sprawy
stanowisk organizacji pacjenckich

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12290204/katalog/12380397#12380397
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Art. 36a DNUR

1. Minister właściwy do spraw zdrowia publikuje na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz na
stronie internetowej tego urzędu informację o złożonych wnioskach, o których mowa w
art. 24 ust. 1, oraz etapie ich rozpatrywania, z uwzględnieniem nazwy leku, środka
spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego,
wnioskodawcy, wnioskowanej kategorii dostępności refundacyjnej i wnioskowanego
wskazania, a w przypadku leków lub środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego, które mają być refundowane w ramach programu
lekowego – warunki ich stosowania.

2. Jeżeli do opublikowanych informacji, o których mowa w ust. 1, konsultanci z
danej dziedziny medycyny, stowarzyszenia lub fundacje, których cele statutowe
są związane z przedmiotem wniosku, zgłoszą uwagi, również podlegają one
publikacji na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw
zdrowia.
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Pacjent a jego terapia
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Pacjent bez prawa głosu - art. 16a DNUR –
zespoły koordynacyjne

1. Minister właściwy do spraw zdrowia tworzy opisy programów lekowych.

2. Opis programu lekowego może przewidywać powołanie przez Prezesa Funduszu
zespołu koordynacyjnego dla danego programu lekowego.

3. Zadaniem zespołu koordynacyjnego jest:

1) kwalifikacja świadczeniobiorców do programu lekowego;

2) ocena skuteczności terapii w trakcie trwania programu lekowego;

3) rozstrzyganie o wyłączeniu świadczeniobiorców z programu lekowego na
podstawie odpowiednio kryteriów włączenia do danego programu, zasad jego
monitorowania oraz kryteriów wyłączenia z programu lekowego.

4. Prezes Funduszu ustala regulamin organizacyjny zespołu koordynacyjnego.
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Pacjent bez prawa głosu - art. 16a DNUR –
zespoły koordynacyjne

Prezes NFZ będzie mógł powoływać do każdego programu lekowego zespół
koordynacyjny, kwalifikujący i wyłączający pacjentów z leczenia. Koncepcja ta:

 przesuwa poza decyzję refundacyjną określenie faktycznych zasad kwalifikowania
chorych, które będą wynikały z regulaminu Zespołu napisanego przez Prezesa NFZ –
powinna więc dotyczyć tylko chorób rzadkich i ultra rzadkich. Powinny to być niejako
„zinstytucjonalizowane” konsylia lekarskie z art. 6 ustawy o prawach pacjenta;

 Ustawa musi zapewnić, że w zespołach będą zasiadać specjaliści i zagwarantować
udział pacjenta w procesie kwalifikacji i wyłączania z programu. Przepis musi dawać
gwarancję merytoryczności i bezstronności zespołów. W obecnym zapisie nie ma
nawet gwarancji, że będą to lekarze;

 Kilka takich zespołów już obecnie funkcjonuje, ale w ramach opisu programu
lekowego, a i tak powoduje to liczne kontrowersje, zwłaszcza z punktu widzenia
pacjentów wyłącznych z leczenia, bez prawa do zakwestionowania takiego
rozstrzygnięcia. Nie jest też jasny podział odpowiedzialności za leczenie pacjentów.
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Przykład obecnie obowiązującego Regulaminu 
Zespołu Koordynującego

[http://www.nfz.gov.pl/dla-swiadczeniodawcy/zespoly-koordynujace/regulamin-
zespolu-koordynacyjnego-ds-chorob-ultrarzadkich,1.html]

Zespól Koordynacyjny podejmuje decyzje w sposób niezależny, a jego
członkowie nie kontaktują się w sprawach pracy Zespołu, w szczególności
w zakresie wydawanych opinii, z lekarzem prowadzącym pacjenta,
pacjentem lub jakąkolwiek osobą, organizacją czy instytucją, która
mogłaby być zainteresowana bezpośrednio lub pośrednio
podejmowanymi przez Zespół Koordynacyjny decyzjami.

http://www.nfz.gov.pl/dla-swiadczeniodawcy/zespoly-koordynujace/regulamin-zespolu-koordynacyjnego-ds-chorob-ultrarzadkich,1.html
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Informacja dla pacjenta o stosowanych u niego 
lekach

Pacjent zgadzając się na udział w programie lekowym informowany jedynie o
substancji czynnej, a nie o leku, który będzie otrzymywał.

[http://nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-
902017dgl,6644.html#_blank]

 Prawo do informacji o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń?

 Prawo do zgłaszania działań niepożądanych?

 Leki biologiczne?

http://nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-902017dgl,6644.html#_blank
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Art. 39

 Niespójna interpretacja Ministerstwa Zdrowia.

 Propacjenckie orzecznictwo sądowe – obecnie trudne do wykorzystania.

 Nowelizacja art. 39 ustawy refundacyjnej.

 Pozytywny aspekt: Możliwość objęcia refundacją leku niedostępnego
w obrocie na terytorium RP.

 Negatywny aspekt: wyłączenia w ust. 3e – w tym pkt. 5 dyskryminujący
pacjentów z chorobami rzadkimi.
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RDTL

 Cel: umożliwienie pacjentom uzyskania bezpłatnego dostępu do leków
nierefundowanych w danym wskazaniu, w sytuacjach zagrożenia zdrowia
lub życia.

 Praktyczne uzależnienie pacjenta od złożenia wniosku refundacyjnego przez
podmiot odpowiedzialny.

 Do 9 października 2017 r. do resortu wpłynęło 98 wniosków, do oceny
merytorycznej trafiły 34 wnioski, ze względu na wartość terapii 8 wniosków
zostało skierowanych do oceny AOTMiT, Minister Zdrowia wydał jedną
zgodę (dla jednego pacjenta).
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RDTL - schemat
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RDTL - odmowa
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Koszyk 
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Możliwość uczestnictwa w tworzeniu koszyka?

 Brak udziału pacjentów (i kogokolwiek innego) w procesie wszczęcia
procedury zmiany koszyk art. 31c ustawy o świadczeniach nie zawiera
proceduralnych „drzwi”.

 Procedura „usuwania świadczenia i jego zmiany” – art. 31e przewiduje,
że o takie działanie wnosić mogą stowarzyszenia i fundacje, których celem
statutowym jest ochrona praw pacjenta – za pośrednictwem konsultantów
krajowych.
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Proces legislacyjny
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Narodowa Służba Zdrowia
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Proces legislacyjny w Rządzie

 Uchwała Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin 
pracy Rady Ministrów: 
[http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20130000979]

 Rozdział 3 „Uzgodnienia, konsultacja publiczne i opiniowanie projektu 
dokumentu rządowego” §31-52

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20130000979
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Proces legislacyjny w Sejmie

 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. r. Regulamin pracy 
Sejmu Rzeczypospolitej: 
[http://www.sejm.gov.pl/prawo/regulamin/regsejm.htm]

 Posiedzenia Komisji

 Art. 150 ust. 4. Prezydium komisji może zwrócić się do właściwych organów, instytucji
i organizacji o przedstawienie stanowiska w sprawie wniosku lub uwagi
wypowiedzianej przez posła w toku posiedzenia komisji.

 Art. 153 ust. 2. Prezydium komisji lub jej przewodniczący może zaprosić inne osoby
niż wymienione w ust. 1 do wzięcia udziału w posiedzeniu w celu złożenia informacji
i wyjaśnień w sprawach będących przedmiotem obrad lub badań komisji.

 Art. 154 ust. 3. W posiedzeniu komisji, na zaproszenie prezydium komisji lub jej
przewodniczącego, mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji zawodowych
i społecznych oraz eksperci komisji, a także inne osoby.

 Wysłuchanie publiczne

 Zespoły parlamentarne

http://www.sejm.gov.pl/prawo/regulamin/regsejm.htm
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Co nowego obecnie w Polsce?

 Ustawa o jawności życia publicznego
[https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12304351/katalog/12465407#12465407]
etap: konsultacje publiczne zakończono 3 listopada 2017 r.

 Nie określono minimalnego terminu trwania konsultacji publicznych.

 Nie ma obowiązku publikacji w BIP RPL dokumentów innych niż urzędowe.

 Obowiązki w zakresie lobbingu.

 „Uporczywe” składanie wniosków = możliwość odmowy udostępnienia
informacji publicznej.

 Możliwość uzależnienia udostępnienia informacji od wniesienia opłaty.

 Wszystkie postępowania administracyjne jawne.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12304351/katalog/12465407#12465407
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Co nowego obecnie w Polsce?

 Ustawa o jawności życia publicznego
[https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12304351/katalog/12465407#12465407]
etap: konsultacje publiczne zakończono 3 listopada 2017 r.

 W przypadku chęci wejścia do procesu legislacyjnego – każde
stowarzyszenie, fundacja, organizacja pracodawców lub inna organizacja
społeczna lub zawodowa, w tym organizacja pożytku publicznego załącza
zestawienie podmiotów finansujących jej działalność statutową.

 Zestawienie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12304351/katalog/12465407#12465407


1 grudnia 2017 r. 36

Co nowego obecnie w Polsce?

 Nowelizacja ustawy refundacyjnej – refundacja wyrobów medycznych
[http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12286460]
etap: Stały Komitet Rady Ministrów

 Nowelizacja ustawy refundacyjnej – DNUR
[https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12290204/katalog/12380397#12380397]
etap: konsultacje publiczne zakończono 24 listopada 2016 r.

 Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych - zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia
[http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-10-145-17]
etap: 3 listopada 2017 r. skierowano do I czytania w komisjach

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12286460
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-10-145-17
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Co nowego obecnie w Polsce?

 Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych - przeniesienie leków stosowanych w programach
polityki zdrowotnej (w tym HIV) oraz w ramach Programu Szczepień
Ochronnych do trybu z ustawy refundacyjnej
[http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12293656]
etap: konsultacje publiczne zakończono w styczniu 2017 r.

 Zmiana ustawy Prawo farmaceutyczne – system nadzoru nad lekami
[http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12289206]
etap: Komisja Prawnicza

 Zmiany w Prawie farmaceutycznym - Na razie MZ powołało dwa „zespoły”
dotyczące opieki farmaceutycznej i zawodu aptekarza
[http://dziennikmz.mz.gov.pl/api/DUM_MZ/2017/107/journal/4163]
[https://farmacja.pl/zmiany-w-pracach-nad-ustawa-o-zawodzie-farmaceuty]

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12293656
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12289206
http://dziennikmz.mz.gov.pl/api/DUM_MZ/2017/107/journal/4163
https://farmacja.pl/zmiany-w-pracach-nad-ustawa-o-zawodzie-farmaceuty
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 Nowelizacja Prawa Farmaceutycznego - zawieszenie – do dnia 31 grudnia
2017 r. – obowiązku przekazywania informacji do ZSMOPL. Plus MZ dodało
tu projekt o nadzorze nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi
[http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12294213/katalog/12406989#12406989]
etap: Stały Komitet Rady Ministrów

 Nowelizacja ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi - Szczepionkowy Fundusz Kompensacyjny
[https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12304556/katalog/12466357]
etap: konsultacje publiczne, termin zgłaszania uwag do 30 listopada 2017 r.

 Projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej
[http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1813]
etap: przekazano do Senatu 30 października 2017 r.

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12294213/katalog/12406989#12406989
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12304556/katalog/12466357
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1813
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