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RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER F:INANS6W
FSl-0310zw63-9/ABMT/14115
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W zwi¢u;: przekazanyrn przy pismic z dnia 29 czerwca br.~ znak: RM-10-65-14, projeklem
ustowy o zmianie ustawy o sys1emie informacji w ochronie zdrowla oraz niek16rych inn)'ch usww
oraz pisrnem Ministra Zdrowia. 2nak: MZ-FEPR..SO.l/15/EK (lk.275360) zg!~ IUlSt;puj'lce
uwagi.
Nawi!p!ujllc do wyjasnianych na ·wczesniejszych eta.pach uzgodn.ien uwag dotyc~cych procesu
weryfikacji uprawnien do konystania .ze Swiadczen opieki zdrowotnej tzw. os6b
,.nieubezpieczonycb", o ktorych mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
0 swiadczeniach opieki zdrowotnej fmansowanych ze St-odk6w publicznyc.h 0 ~wiadcr.eniach.
tj. osoby korzystajqce ze swiadczen t1nansowanych z budZ.etu panstwa na podstawie decyzji
w6jta (burmistrza. p~ydenta) gminy, zauwazenia wymaga,

ze

w przedstawionym projekcie

weryfikacji
uprawmen
do
korzystania
ze swiadczen. Jednak pnyj~t¢ w projc;kci~: propozycjc dotyc7J!ce art. 54 i 67 (anaJogiczne
do ujt;tych w autopoprawce do projektu na Komitet Rady Ministr6w w dniu 28 maja 2015 r.)
ustawy

zawarto

regulacjc

wymagaj~

przeredagowania_

dOtyezllce

Z obecnie proponowanych przepisow wynika. ze wy~uje podw6jna weryfikacja dokonywana
pnez NFZ. tj. najpierw na etapie wywiadu ~odowiskowego~ a nast~pnie po wydaniu decyzj i
odmawiaj~j potwicrdzenia pmwa do ~windczeil opicki zdrowotn~j, co nalezy uz.nac
za nk~lowe. Ponadto nalezy zrelygnowae z nato~onego na wojta (bunnistrza, prezydenta)
gminy obowi¢u infonnowania osoby obowi~ej do dokonania 2;2toszenia do ubczpieczenia
zdrowotnego o konieczno5ci tego zgloszenia. WykreS!ic rowniez nale1:y proponowanll zrniam~
ust. 3 wart 67.

W ~¢u z tym, przepisy projek1u nalez.y uj~c w ksztakie wypracowanym na roboceym
spotkaniu pnedstawieieli Ministerstwa 2 drowia i Ministerstwa Finans6w w dniu 6 lipca br.
Kancel- ~f.! R~nilt¥ w e z propozycjll Ministra Zdrowia zawart4 z ww. pismie
DepiMkl· MiaH¢~ W S K (Ik.275360) odnomie do mo.zliwo§ci rozwillzmlia tej kwestii.
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Jednocze1:1iliQ podtrqmuj~ zgtaszan~ wczesn1eJ uwag~
o swiadczeniach (art. 8 pk.t 13 projektu ustawy). Wprowadza
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dotycz~c'i

art.

49

ustawy

s~ w

nim regulacj~ doty~c(}
'vydawania Karty l~.zpieczenia Zdrowotnego (KUZ) na wniosck m.in. swiadczeniobiorc6w,
o kt6rych mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o swiadczeniach. KUZ wydawane na wnio$ek
majq bye wydawane pruz oddziaty wojewodzkie Narodowego Funduszu Zdrowia.
Nie okrcilono w nich jednak wyrainie komu i jak ma bye ten wniosek skladany. W zwi~zku
z ty~ maj~ na uwadze potrze~ wprowadzenia rozwi¥3!1 jak najbaTdziej korzystnych dla
swiadczeniobiorcow, za ~dne naleiy uznae wprowadzenie mozliwosci sk{adania wuiosku
o wydanie KUZ ~ posrednictwem swjadczeniodawc6w z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej (§wiadczeniodawcy ci maj<} dok.onywac pierwszej dystrybucji KUZ dla osob
ubezpiee2onych).
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