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Uwagi  krytyczne o niektórych przepisach ustawy o refundacji 
 
 

 
Ustawę z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków (dalej jako 

„ustawa”) powinni oceniać przede wszystkim prawnicy, ekonomiści, 

farmaceuci i lekarze. Moje uwagi jako prawnika były i są krytyczne. Nawet 

wprowadzenie urzędowych sztywnych cen zbytu na wszystkich poziomach 

obrotu może w skutkach nie być dla aptek korzystne. Na ten temat 

miarodajne będą opinie aptekarzy i ekonomistów, a oczekiwania – jak zawsze 

– zweryfikuje przyszłość. 

Prawnicy od wielu wieków (ale i teraz powinni) pytają: quae causa?, 

quid est rei?, cui prodest? (jaka przyczyna, o co chodzi, komu przynosi to 

korzyść). Te pytania należy postawić też przy tej ustawie. Autorzy projektu 

ustawy podnosili jako jej cel m.in. osiągnięcie przejrzystości przy 

podejmowaniu decyzji refundacyjnych i cenowych, ujednolicenie procedury 

refundacyjnej i racjonalizacji wydatków na refundację przy pełnej nad tym 

kontroli Ministra Zdrowia. Ale nie widzieli np. potrzeby wprowadzenia 

scentralizowanego rejestru usług medycznych. Zawsze jednak przy tego 

rodzaju uzasadnieniach trzeba odróżnić ideologię czy ornament od 

faktycznego celu. Wydaje się, że generalnie chodziło o ograniczenie wydatków 

publicznych (czyli ściślej części składek ubezpieczonych) na refundację i 

dalsze wzmocnienie pozycji Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) kosztem 

nawet wolności gospodarczej i odejścia od zasad wolnorynkowych. 

W tym artykule chcę się zająć kilkoma kwestiami, które szczególnie 

budzą wątpliwości i wywołują zastrzeżenia. 

 

1. Decyzja Ministra Zdrowia i obwieszczenie 

Objęcie refundacją danego leku, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego następuje poprzez 

decyzję administracyjną Ministra Zdrowia. Przepisy art. 11-16 ustawy 

dokładnie określają składniki tej decyzji, tryb jej podejmowania i kryteria 
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ustalania urzędowej ceny zbytu leku czy rodzajów odpłatności i grup 

limitowych. Decyzja Ministra dotyczy nie tylko wnioskodawcy, który wystąpił 

o jej wydanie, ale wywiera istotny wpływ na prawa i obowiązki innych 

podmiotów biorących udział w obrocie leków lub innych produktów. 

Jednakże uprawnionym do odwołania bądź zaskarżenia decyzji będzie 

głównie wnioskodawca, inny podmiot może wystąpić tu w charakterze 

strony, jeśli wykaże swój interes prawny po myśli art. 28 Kpa. W jakim 

stopniu będzie to możliwe – pokaże przyszłość. 

Wykazy leków refundowanych i istotne dane decyzji ogłasza Minister 

Zdrowia w drodze obwieszczenia w swoim Dzienniku Urzędowym (art. 37). 

Wprowadzenie formy obwieszczenia jest odejściem od dotychczasowej 

praktyki, wszak wykazy leków refundowanych znajdowały się w 

rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Co więcej, wykazy świadczeń 

gwarantowanych były określane w rozporządzeniach Ministra (art. 31d 

ustawy o świadczeniach). Po zmianach art. 31 d dokonanych ustawą o 

refundacji przedmiotem rozporządzeń od 1 stycznia 2012r. nie będą juz 

świadczenia gwarantowane z zakresu leków czy zaopatrzenia w wyroby 

medyczne. Takiej zmiany nie można przekonywująco uzasadnić. Wydaje się, 

że jest ona wyrazem instrumentalnego traktowania polityki lekowej państwa. 

Zgodnie z art. 87 ust.1 Konstytucji obwieszczenie nie może być 

zaliczone do źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Ogłaszane przez 

Ministra Zdrowia obwieszczenie (art. 37 ustawy) można jednakże uznać za 

„inny akt normatywny” w rozumieniu art. 79 ust. 1 Konstytucji. Posiada 

znaczenie normatywne ze względu na elementy obwieszczenia m.in. kategorię 

dostępności refundacyjnej, poziom odpłatności, urzędową cenę zbytu, cenę 

detaliczną, wysokość limitu finansowania i grupę limitową, czy wysokość 

dopłaty świadczeniobiorcy (art. 37 ust. 2), a więc elementy łączące się z 

prawami obywatela. Można postawić pytanie, czy wymienione obwieszczenie 

pozostaje poza kontrolą jego konstytucyjności. Trybunał Konstytucyjny 

prezentuje w tej mierze utrwalone stanowisko: „jeżeli w aktach tych 

odnajdujemy jakąkolwiek treść normatywną, to nie wolno wyłączyć ich spod 

kontroli konstytucyjności czy legalności, zwłaszcza gdy w grę wchodzi 

ochrona praw i wolności człowieka i obywatela” (sygn. SK 1/01). Więcej: 
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Przepisy ustawy o refundacji nie określają konkretnie uprawnień pacjenta w 

części dotyczącej leków nabywanych na szczególnych zasadach, wszak np. 

wysokość dopłaty świadczeniobiorcy podaje się w obwieszczeniu (odsyła do 

niego wręcz przepis art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy). Tam również znajdujemy 

grupę limitową i wysokość limitu finansowania dla leku, co rodzi określone 

obowiązki aptekarza. Można zatem uznać, że wprowadzenie formy 

obwieszczenia nie jest zgodne z art. 31 ust. 3 w zw. z art. 68 ust. 1 i 2 

Konstytucji, gdyż zawarta w nim materia powinna być przedmiotem regulacji 

ustawowej. 

 

2. Umowa na realizację recept 

Najpierw uwaga terminologiczna. Użyte w ustawie (art. 2 pkt 2) 

określenie „apteka” oznacza aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny w 

rozumieniu Prawa farmaceutycznego. W tej samej ustawie (art.63 pkt 1) 

zmienia się przepis art. 5 pkt 2 ustawy o świadczeniach, gdzie apteka 

oznacza „aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny, z którymi Fundusz 

zawarł umowę na wydawanie leku, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego objętych refundacją.” 

Takie instrumentalne różnicowanie pojęć wprowadza semantyczne 

zamieszanie, narusza przyjętą definicję apteki w Prawie farmaceutycznym 

(art. 86), burzy jej tradycyjne, utrwalone znaczenie. Kłóci się również z 

zasadami przyzwoitej legislacji, wprowadza bowiem wieloznaczność 

podstawowego pojęcia. 

Umowę na realizację recept (art. 41) wprowadza się „w celu realizacji 

świadczeń” czyli zaopatrzenia świadczeniobiorcy w leki i inne środki 

refundowane (art. 15 ust. 2 pkt 14, 17 i 18 ustawy o świadczeniach). Zatem 

przyjmuje się, że tak określony cel (zaopatrzenie osób uprawnionych w leki) 

nie może być bez umowy osiągnięty. Nie jest to założenie prawdziwe. Umowa 

nie jest potrzebna, aby apteka mogła wydawać leki refundowane. Każda 

apteka uprawniona jest i zobowiązana do wydawania produktów leczniczych, 

zarówno objętych jak i nieobjętych refundacją, dopuszczonych do obrotu na 

terenie RP. Apteka w przeciwieństwie do świadczeniodawców, aby mogła 

prowadzić swą działalność nie jest wybierana w konkursie ofert, nie 
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otrzymuje też żadnego wynagrodzenia od NFZ z tytułu tej działalności, także 

za realizację świadczeń gwarantowanych (art. 15 ust. 2 pkt 14, 17 i 18 

ustawy o świadczeniach). Refundacja nie zawiera przecież takiego 

wynagrodzenia, jest wyłącznie zwrotem wcześniej zapłaconej ceny za lek. 

Czy umowa jest podstawą wydawania przez aptekę leków 

refundowanych? W ustawie brak jednoznacznego przepisu w tym względzie 

jak odnoszący się do świadczeniodawców art. 132 ust. 1 ustawy o 

świadczeniach. Przepis ten jasno stanowi: „Podstawą udzielania świadczeń 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez Fundusz jest 

umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej”. Przy okazji należy też 

zauważyć, że w ustawie brak jest przepisu odsyłającego przy umowie do 

kodeksu cywilnego, jak to czyni art. 155 ust. 1 ustawy o świadczeniach do 

umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Gdyby przyjąć, że apteka 

dla zaspokajania potrzeb pacjentów w zakresie leków refundowanych musi 

zawrzeć umowę z NFZ, wtedy ten element przymusu podważa istotę 

funkcjonowania apteki, sens i zakres zezwolenia na jej prowadzenie, jest 

nieuprawnionym ograniczeniem wolności działalności gospodarczej. Takie 

ograniczenie jest możliwe – zgodnie z art. 22 Konstytucji – „tylko w drodze 

ustawy” (ta jest) „i tylko ze względu na ważny interes publiczny” (tego 

zasadnie wywieść nie można). Wprowadzenie umowy gwałci też jej tradycyjne 

rozumienie, którą cechuje dobrowolność i brak przymusu. W ustawie 

natomiast (art. 41 i 46) po raz pierwszy dokonuje się uwarunkowania 

refundacji umową zawartą z NFZ. Nie ma umowy, nie ma refundacji. 

Wypacza to samo pojęcie refundacji. 

Umowę z Funduszem zawiera „podmiot prowadzący aptekę” (art. 41 

ust. 1). Ustawa stanowi też, że umowa podpisywana jest również przez 

kierownika apteki (art. 41 ust.3), w jakim charakterze – tego przepis nie 

określa, jak również tego, czy brak podpisu kierownika oznacza nieważność 

umowy. Dodany przez ustawę pkt 9 w art. 88 ust. 5 Prawa farmaceutycznego 

zastrzega dla kierownika „wyłączne reprezentowanie apteki” względem 

Funduszu w zakresie zadań określonych przez tę ustawę. Zatem eliminuje 

się tutaj przedsiębiorcę z reprezentowania swego przedsiębiorstwa (apteki) w 

relacji cywilnoprawnej z NFZ. Jest to kolejny zamach na zasady prawa 
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cywilnego i bezprawne naruszenie prawa do firmy (art. 4310 k.c.). Także art. 

47 ust. 2 obok kierownika określa również upoważnionego przezeń 

farmaceutę do reprezentowania apteki w trakcie kontroli NFZ, przedsiębiorca 

jest tu też pominięty. Ale do zażalenia „na czynności dyrektora 

wojewódzkiego oddziału Funduszu dotyczące realizacji umowy” uprawniony 

jest jedynie podmiot prowadzący aptekę (art. 42 ust.1). 

 Wymienione zapisy dostatecznie potwierdzają zarzut pogwałcenia 

podstawowych zasad prawa cywilnego. Ten brak jednoznaczności, 

precyzyjności i jasności przytoczonych przepisów nie spełnia wymogu ich 

należytej określoności, daleki jest od poszanowania reguł przyzwoitej 

legislacji, które stanowią immanentną część zasady państwa prawnego. 

Podobne wątpliwości co do poprawności i zastrzeżenia nasuwa ust. 8 w art. 

41 ustawy upoważniający do wydania rozporządzenia wykonawczego. Otóż 

Minister Zdrowia ma określić w pierwszym rzędzie „ogólne warunki umów na 

realizację recept (-) kierując się koniecznością zapewnienia właściwej ich 

realizacji.” Pojęcie „ogólne warunki” jest przykładem określenia nieostrego, 

może stwarzać trudności interpretacyjne. „Należy więc – zdaniem TK- unikać 

posługiwania się nim w ustawach, jeżeli nie określa się bliżej jego znaczenia” 

(sygn. K 16/00). Analogicznie nakaz kierowania się przez Ministra 

„koniecznością”. Sama umowa – co podnosiłem wcześniej – nie jest 

konieczna do wydawania leków refundowanych przez aptekę. W języku 

polskim „konieczność” to coś, co jest bezwzględnie potrzebne, nieodzowne, 

nieuchronne, czego nie da się uniknąć, co jest też przymusowe, 

obligatoryjne. 

 Art. 41 ust.2 pkt 4 ustawy wprowadza jako konieczny składnik 

umowy: kary umowne. Tego pojęcia ustawa jednak nie określa. Zatem nie 

jest to tzw. kara ustawowa (art. 485 k.c.). Natomiast istotą kary umownej 

jest jej fakultatywność; wprowadza się ją za zgodą wszystkich stron umowy 

(art. 483 k.c.). Dlatego narzucenie jej przez art. 41 ust.2 ustawy jest 

naruszeniem zasady dobrowolności, która jest filarem prawa cywilnego. 

Zasada ta jest istotnym elementem wolności działalności gospodarczej (art. 

20 i 22 Konstytucji). 
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Jaskrawym pogwałceniem podstawowych zasad prawa cywilnego, ale 

też demokratycznego państwa prawnego (art. 2 i 32 Konstytucji) są określone 

w art. 41 ust. 6 i 7 ustawy uprawnienia Funduszu do rozwiązania umowy ze 

skutkiem natychmiastowym w razie „uniemożliwiania lub utrudniania 

czynności kontrolnych” oraz nie zawierania umowy. Czy Fundusz rozwiąże 

jednostronnie i to „ze skutkiem natychmiastowym” umowę, zależy wyłącznie 

od niego. Pojęcie „utrudniania czynności kontrolnych” jest bardzo pojemne i 

nieostre. Ustawa nie przewiduje tu procedury odwoławczej ani kontroli sądu. 

Jeżeli podmiot prowadzący aptekę będzie niezadowolony z „czynności 

dyrektora wojewódzkiego oddziału Funduszu dotyczące realizacji umowy” 

(kolejne nieostre pojęcie) może się odwołać do Prezesa Funduszu (art. 42). 

Czyli jedna  strona umowy (Fundusz) będzie decydowała o losach umowy i o 

jej realizacji. Równość stron umowy zostaje zniesiona, względem siebie i 

względem prawa. Faktyczne władztwo NFZ nad apteką zostaje 

usankcjonowane ustawą. Tego zrozumieć już nie można, a każdy zarzut 

niekonstytucyjności przepisu okazuje się za słaby i cząstkowy. 

Na marginesie jeszcze jedna uwaga: NFZ będący stroną umowy na 

realizację recept kontroluje aptekę (drugą stronę umowy!) w zakresie objętym 

umową (art. 43 ust. 1 pkt 2-4, art. 47). Ale takie rozumienie kontroli w 

zakresie wyłącznie umowy – nie jest poprawne. Otóż z art. 43 ust. 2 ustawy 

wynika, że Fundusz przy okazji może kontrolować także sfery działania 

apteki nie objęte umową. Wtedy w razie wykrycia innych nieprawidłowości 

NFZ powiadamia o tym wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Zatem 

Funduszowi ustawa zezwala na kontrolę poza zakres przedmiotowy ustawy 

(art. 1 i 41). 

 Ustawa uchyla przepisy ustawy o świadczeniach, które dotychczas 

regulowały refundację. Zasadniczy w tej kwestii art. 63 nie znał pojęcia 

nienależności refundacji czy obowiązku jej zwrotu lub utraty przez aptekę. 

Przełom wprowadza nowa ustawa. Kluczowy art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy 

wprowadza obowiązek zwrotu refundacji przez aptekę na wezwanie 

Funduszu, „jeżeli w wyniku weryfikacji lub kontroli (-) zostanie stwierdzone, 

że realizacja recepty nastąpiła z naruszeniem przepisów ustawy, przepisów o 

świadczeniach (-) oraz przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty.” 
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Podobnie art. 46 ust.7. Stwierdzi to i zadecyduje NFZ, czyli jedna strona 

umowy. Drugiej stronie przysługuje jedynie zażalenie do Prezesa Funduszu 

(art.42). W jakiej formie stwierdza NFZ obowiązek zwrotu przez aptekę 

refundacji i czy to stwierdzenie jest objęte zakresem pojęcia „czynności 

dyrektora” Funduszu (art. 42 ust.1), ustawa nie precyzuje. Apteka zwraca 

refundację w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania NFZ. Czyli 

wezwanie Funduszu zastępuje tytuł wykonawczy wystawiony przez sąd albo 

przez inny ustawowy organ rozstrzygający spór między dwiema stronami 

umowy. Tu jedna ze stron, NFZ, otrzymuje status ostatecznego arbitra, co 

pogwałca wszelkie elementarne normy rozstrzygania sporów cywilnych. Tego 

już nie można racjonalnie wytłumaczyć, nie można tego zrozumieć. 

Wspomniany art. 63 ustawy o świadczeniach został zastąpiony przez art. 46 

ustawy. Pomijając już wspomniany ust. 7 w tym artykule wprowadzający 

obowiązek zwrotu przez aptekę „nienależnie wypłaconej refundacji” 

ustanawia się granicę refundacji, która z zasady „nie może przekraczać 

ustalonego limitu finansowania” (ust.2). 

Wymienione przepisy art. 43 i 46 określające nienależność 

refundacji, obowiązek jej zwrotu lub jej ograniczenie, z pewnością w pewnych 

swych zapisach nie odpowiadają zasadom przyzwoitej legislacji. Co więcej, 

nie wydają się zgodne z niektórymi normami konstytucyjnymi, np. z zasadą 

równości, z zasadą ochrony własności, bez względu na podmiot; ograniczenie 

własności dozwolone jest „tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim 

nie narusza ona istoty prawa własności” (art. 64 Konstytucji). Apteka może 

stracić pieniądze przeznaczone na zakup leków, które musi mieć na stanie i 

które zobowiązana była wydać uprawnionym świadczeniobiorcom, tylko z 

tego powodu, iż NFZ stwierdzi, że naruszyła przepisy (bez konkretyzacji, 

jakie) nie tylko ustaw, ale również aktów podustawowych.  

Odpowiedzialność aptekarza rodząca obowiązek zwrotu refundacji na 

wezwanie NFZ została określona b. szeroko, obejmująca trzy grupy przepisów 

ustawowych i podustawowych, jednakże bez konkretyzacji których przepisów 

(art.43 ust. 1 pkt 6). Występuje tu jaskrawy brak wymaganej określoności i 

dostatecznej pewności prawa. Uderza też zasadnicza różnica między tak 

określoną odpowiedzialnością apteki a odpowiedzialnością lekarza 
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wystawiającego receptę. Jest on zobowiązany do zwrotu nienależnej 

refundacji wyłącznie w trzech taksatywnie wymienionych przypadkach 

wypisania recepty: 1) nieuzasadnionej udokumentowanymi względami, 2) 

niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy, 3) niezgodnie ze wskazaniami 

zawartymi w obwieszczeniach (art. 48 ust.8). Nie ma zatem żadnej niejasnej, 

ogólnej i nie dającej się konkretnie określić odpowiedzialności. To aptekarz 

zwraca refundację z powodu naruszenia „przepisów o zawodach lekarza i 

lekarza dentysty”, ale nie lekarz ! Jest to curiosum prześcigające najśmielszą 

fantazję. Ponadto z porównania obu przepisów (art. 43 ust. 1 pkt 6 i art. 48 

ust. 8) wynika, że za błędy lekarza także odpowiada aptekarz i chyba będzie 

to w pierwszym rzędzie egzekwowana odpowiedzialność. A może za jeden 

czyn jedna nienależna refundacja będzie zwracana dwa razy. Uwaga: błąd 

semantyczny godny aktu o randze bubla: lekarz obowiązany jest „do zwrotu” 

równowartości nienależnej refundacji (art. 48 ust.8), choć on tej refundacji 

nie otrzymał.  

Na marginesie należy zauważyć, że wymienione przepisy ustawy 

pośrednio potwierdzają bezpodstawność dotychczasowej praktyki Funduszu 

potrącania bądź odmowy refundacji bez upoważnienia normy ustawowej, ale 

z powoływania się li tylko na rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie 

recept lekarskich. Praktykę tę sankcjonowały wyroki Sądu Najwyższego. 

Bliżej pisałem o tym w artykule: Czy Sąd Najwyższy jest nieomylny w swych 

rozstrzygnięciach o refundacji, „Aptekarz Polski” nr 59, 2011r. 

 

3. Kary administracyjne 

Ustawa uchyla przepisy karne art. 192 b i art. 192 c ustawy o 

świadczeniach. Wprowadza natomiast przepis art. 54 rozszerzając bardziej 

zakres przestępstw i zaostrzając znacznie sankcje. Poza odpowiedzialnością 

karną ustawa w rozdziale 7 ustanawia kary administracyjne za naruszenie 

różnych przepisów ustawy lub wymogów czy warunków określonych decyzją 

administracyjną dotycząca refundacji. W sprawach związanych z obrotem 

lekami podlegają karom nie tylko osoby prowadzące hurtownię bądź aptekę, 

ale każdy, kto narusza wymienione przepisy ustawy. Kary pieniężne mogą 

być bardzo wysokie (art.50). Wymierzane są w drodze decyzji 
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administracyjnej przez Ministra Zdrowia, albo – w pewnych przypadkach – 

przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego (art. 53 ust. 1 i 2). Ten 

ostatni, na podstawie zmienionego ustawą art. 129b Prawa 

farmaceutycznego, otrzymał również prawo nakładania kary pieniężnej w 

wysokości do 50 tys. złotych za niezgodne z przepisami prowadzenie reklamy 

apteki. Dotychczas karę za niedozwoloną reklamę orzekał sąd. Wprowadzenie 

kar administracyjnych wydaje się istotnym ograniczeniem konstytucyjnego 

prawa do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji) i podważa fundamentalne 

gwarancje praworządności. 

 

4. Narodowy Fundusz Zdrowia 

Z uwag przedstawionych w pkt 2 jasno wynika, że ustawa kreuje NFZ 

na faktycznego decydenta w zakresie realizacji refundacji. Staje się on 

wyłącznym arbitrem w sporach na tle umów z apteką mimo, że sam jest 

stroną tych umów. Jest to oczywiste pogwałcenie podstawowych zasad prawa 

cywilnego. 

Fundusz otrzymał władczy i nadrzędny status, a jego zakres 

kompetencyjny jest niedookreślony. Owszem, działa on na podstawie ustawy 

(art. 96 ust. 7 ustawy o świadczeniach) ale przepisy ustawy są nieprecyzyjne 

czy wieloznaczne. Przykładem może być już przedstawiony art. 43 ust. 1 pkt 

6 ustawy czy wzbogacony ustawą art. 97 ust. 3 oraz art. 102 ust. 5 ustawy o 

świadczeniach. Krytykowany w doktrynie oraz przez NRA art. 102 ust. 5 pkt 

25 nie został zmieniony. Przepis ten stanowi, że do kompetencji Prezesa 

Funduszu należy „ustalanie jednolitych sposobów realizacji ustawowych 

zadań realizowanych przez oddziały wojewódzkie”, zatem dotyczy wyłącznie 

jego prerogatyw w stosunku do oddziałów i ich prezesów. Tymczasem Prezes 

NFZ na podstawie tego przepisu wydaje zarządzenia ogólne, dotyczące także 

aptek, do których nie może być upoważniony. Są to zarządzenia bezprawne, 

przykładem zarządzenie Nr 23/2009/DSOZ z dnia 13 maja 2009r. w sprawie 

planowania, przygotowywania i prowadzenia postępowania kontrolnego oraz 

realizacji wyników kontroli. Chodzi tu o kontrole aptek i świadczeniodawców, 

co powinno regulować co najmniej rozporządzenie ministra wydane z 

upoważnienia ustawy. Prezes Funduszu zawłaszcza w ten sposób ustawowe 
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prerogatywy Ministra Zdrowia (art. 64 ust. 10 ustawy o świadczeniach), a ten 

nie reaguje. Qui tacet, consentire videtur – wydaje się, że kto milczy, ten się 

zgadza. 

Ustawodawca, czy autor projektu ustawy, mieli okazję należytego 

unormowania statusu NFZ. Nie zrobiono tego przyzwalając tym samym na 

dalsze dalekie od praworządności działanie. Wydaje się, że ocena Funduszu 

wyrażona w wyroku z 7 stycznia 2004r. przez Trybunał Konstytucyjny (sygn. 

K 14/03), a więc przed ustawą o świadczeniach, dalej jest aktualna: 

NFZ – „jest to jednostka organizacyjna nie poddająca się żadnym 

klasyfikacjom, oparta na negacji i niezrozumiałym zespoleniu tradycyjnie 

przyjmowanych w teorii prawa cech: państwowej osoby prawnej typu 

>fundacyjnego<, erygowanej na bazie majątku nie pochodzącego od Państwa, 

ale od podmiotów prywatnych (ubezpieczonych) oraz osoby prawnej typu 

>korporacyjnego<. Konstrukcja NFZ jako państwowej jednostki 

organizacyjnej posiadającej osobowość prawną „jest nie tylko wewnętrznie i 

systemowo niespójna (-) ale prowadzi do niemożliwej do wyeliminowania 

dysfunkcjonalności całego systemu oraz nierozwiązywalnych problemów 

strukturalnych i kompetencyjnych.” 

 

Tytułem zakończenia tych uwag można stwierdzić: analiza 

wybranych przepisów ustawy uzasadnia wniosek do Trybunału 

Konstytucyjnego o zbadanie ich zgodności z Konstytucją. 

 

 

adw. dr Edward Jędrzejewski 

 

 

Wymienione w artykule ustawy: 

 

1. Ustawa o refundacji leków - ustawa z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696); 

 



 11

2. Ustawa o cenach – ustawa z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz.U. 2001r. Nr 97, 

poz. 1050 z późn. zm.); 

 

3. Ustawa o świadczeniach - ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008r. Nr 164, 

poz. 1027 z późn. zm.); 

 

4. Prawo farmaceutyczne - ustawa z dnia 6 września 2001r. – Prawo 

farmaceutyczne (Dz.U. 2008r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.). 

 


