
Projekt z dnia 26.06.2020.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

M I N I S T R A  Z D O R O W I A 1 )

z dnia ……………….. 2020 r.

w sprawie sposobu i trybu finansowania leków przysługującym bezpłatnie 

świadczeniobiorcom w ciąży

Na podstawie art. 43b ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.2)

) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Podstawę rozliczenia wydatków na bezpłatne zaopatrzenie w leki 

świadczeniobiorców w ciąży, w części finansowanej ze środków, o których mowa w art. 43b 

ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych, zwanej dalej „ustawą”, stanowi sprawozdanie Narodowego Funduszu 

Zdrowia, zwanego dalej „Funduszem”, wraz z wnioskiem o uruchomienie dotacji.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzane odrębnie za każdy miesiąc 

oraz narastająco od początku roku. 

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, za miesiąc poprzedni, sprawdzone pod 

względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, Prezes Funduszu przekazuje ministrowi 

właściwemu do spraw zdrowia wraz z wnioskiem o uruchomienie dotacji w terminie do 

dwudziestego dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano 

wydatków, o których mowa w ust. 1. Za dzień przekazania tych dokumentów uznaje się dzień 

ich wpływu do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2. 1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1, zawiera: 

1)  podstawę prawną bezpłatnego zaopatrzenia w leki świadczeniobiorców w ciąży, 

2)  liczbę świadczeniobiorców w ciąży zaopatrzonych w bezpłatne leki, 

3) wartość bezpłatnego zaopatrzenia w leki świadczeniobiorców w ciąży w części 

stanowiącej odpłatność świadczeniobiorcy 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 
1726, 1818, 1905 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 695 i 945. 
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– w odniesieniu do poszczególnych oddziałów wojewódzkich Funduszu. 

2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1, za wrzesień zawiera ponadto prognozę 

wydatków Funduszu na bezpłatne zaopatrzenie w leki świadczeniobiorców w ciąży dotyczącą 

października, listopada i grudnia. 

3. Wniosek o uruchomienie dotacji, o którym mowa w § 1 ust. 1, za październik, listopad 

i grudzień jest składany w terminie określonym dla wniosku o uruchomienie dotacji za 

wrzesień, na podstawie prognozy, o której mowa w ust. 2. 

4. Minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje Funduszowi dotację za dany miesiąc 

w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów określonych w § 1 ust. 1. Za datę 

przekazania dotacji uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego ministra właściwego do 

spraw zdrowia. 

5. W przypadku konieczności dokonania przez Fundusz korekty lub udzielenia wyjaśnień 

dotyczących przekazanego sprawozdania termin, o którym mowa w ust. 4, ulega przedłużeniu 

o czas dokonania korekty lub udzielenia wyjaśnień. Termin na dokonanie korekty lub 

udzielenia wyjaśnień jest ustalany przez ministra właściwego do spraw zdrowia i nie może 

przekraczać terminu określonego w § 3 ust. 2.

6. W przypadku konieczności dokonania korekty sprawozdania, o którym mowa w § 1 

ust. 1, za miesiąc, za który sprawozdanie zostało uznane za sporządzone prawidłowo, korekty 

dokonuje się w sprawozdaniu sporządzanym w okresie stwierdzenia konieczności dokonania 

korekty, w części przedstawiającej dane narastająco od początku roku kalendarzowego do 

końca miesiąca, którego sprawozdanie dotyczy, oraz uwzględnia się we wniosku o 

uruchomienie dotacji za ten okres.

§ 3. 1. Prezes Funduszu w terminie do dnia 20 stycznia przekazuje ministrowi 

właściwemu do spraw zdrowia rozliczenie otrzymanej dotacji za poprzedni rok. 

2. Niewykorzystana część dotacji przekazanej przez ministra właściwego do spraw 

zdrowia podlega zwrotowi przez Fundusz na rachunek bankowy ministra właściwego do spraw 

zdrowia do dnia 31 stycznia roku następującego po roku przekazania dotacji. 

3. W przypadku konieczności dokonania korekty sprawozdania za rok, za który 

sprawozdanie zostało uznane za sporządzone prawidłowo, wysokość środków wynikającą z tej 

korekty uwzględnia się w dotacji na rok bieżący.

4. Środki finansowe w wysokości równowartości wydatków na bezpłatne zaopatrzenie w 

leki świadczeniobiorcom w ciąży, uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie 

przepisów o koordynacji, zwrócone przez instytucje państwa członkowskiego Unii 
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Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA), Fundusz przekazuje na rachunek bankowy ministra właściwego do spraw zdrowia w 

terminie 14 dni od dnia zidentyfikowania podstawy zwrotu. Środki finansowe przekazane przez 

Fundusz do końca roku, w którym Fundusz poniósł wydatek, zmniejszają w danym roku 

budżetowym wykonanie udzielonej Funduszowi dotacji, o której mowa w § 2 ust. 4, natomiast 

środki finansowe przekazane po tym terminie stanowią dochód budżetu państwa.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM, LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM

Alina Budziszewska-Makulska

Zastępca Dyrektora

Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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UZASADNIENIE 

Projektowane rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w 43b 

ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.). Celem rozporządzenia jest 

uregulowanie kwestii przeprowadzania rozliczeń finansowych między Prezesem Narodowego 

Funduszu Zdrowia a ministrem właściwym do spraw zdrowia związanych z realizacją regulacji 

wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. 

U. poz. 945). 

Projekt rozporządzenia przewiduje dokładne uregulowanie zakresu sprawozdawanych przez 

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia danych oraz zasady dotyczące dokonywanych 

rozliczeń finansowych, w szczególności terminy przekazywania miesięcznych dotacji przez 

ministra właściwego do spraw zdrowia, szczególne zasady rozliczania dotacji za miesiące od 

października do grudnia oraz zasady całościowego (rocznego) rozliczania przekazanych 

dotacji. 

Należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do 

projektowanego rozporządzenia działań umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu. 

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość. 

Wprowadzone zmiany nie będą miały wpływu na funkcjonowanie rodziny, osoby starsze i 

osoby niepełnosprawne. 

Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. Projekt rozporządzenia nie 

wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym 
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Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, 

konsultacji albo uzgodnienia. 

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych i w związku z tym nie 

podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 

norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597). 

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie po upływie 30 dni o dnia 

ogłoszenia. Dłuższe niż standardowe 14-dniowe vacatio legis jest podyktowane koniecznością 

przeprowadzenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia niezbędnych prac dostosowawczych.
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