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W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji Rzecznika Praw Obywatelskich 

poprzedniej kadencji (Nr V.7010.26.2015) w sprawie braku spójności obowiązujących 

przepisów w zakresie uprawnień dawców przeszczepu do korzystania poza kolejnością 

ze świadczeń opieki zdrowotnej, uprzejmie informuję, że podnoszony problem nie został 

dotychczas rozwiązany. Pragnę równocześnie zasygnalizować, że ówczesny Minister 

Zdrowia podzielił zastrzeżenia Rzecznika oraz zapewnił o podjęciu działań zmierzających 

do doprecyzowaniu odnośnych przepisów przy najbliższej nowelizacji regulujących ten 

problem ustaw (pismo z dnia 1 kwietnia 2015 r.). 

Warunki i zakres udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia 

zdrowotnego, w tym szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, określa 

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

środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.). Zgodnie z art. 47c 

wymienionej ustawy – w brzmieniu obowiązującym od dnia 18 maja 2014 r. – osoby, 

o których mowa w art. 43 ust. 1, tj. świadczeniobiorcy, którzy posiadają tytuł "Zasłużonego 

Dawcy Przeszczepu" i przedstawią legitymację "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu", mają 

prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług 

farmaceutycznych udzielanych w aptekach. 

Natomiast, według art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, 

przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2015 r. poz. 793 
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z późn. zm.), Dawcy Przeszczepu i Zasłużonemu Dawcy Przeszczepu przysługują 

uprawnienia do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. 

Regulacje dotyczące uprawnień dawców przeszczepu różnią się zakresem 

podmiotowym (odpowiednio: świadczeniobiorcy, którzy posiadają tytuł "Zasłużonego 

Dawcy Przeszczepu” oraz Dawcy Przeszczepu i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu) oraz 

zakresem przysługujących uprawnień (odpowiednio: prawo do korzystania poza 

kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i z usług farmaceutycznych udzielanych 

w aptekach oraz prawo do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki 

zdrowotnej). Ponadto, tylko w przypadku uprawnień świadczeniobiorców, którzy posiadają 

tytuł "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu", uregulowano zasady udzielania świadczeń poza 

kolejnością (art. 47c ust. 2 – 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej), a także 

określono, że świadczeniodawca albo kierownik apteki, w miejscach rejestracji pacjentów 

do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w miejscach udzielania świadczeń podstawowej 

opieki zdrowotnej oraz w aptekach, uwidacznia pisemną informację o przysługujących 

uprawnieniach (art. 47c ust. 5). 

Rozbieżna treść powołanych przepisów rodzi wątpliwości co do uprawnień 

przysługujących dawcom komórek, tkanek i narządów. 

 

W związku z powyższym, na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 

1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1648 z późn. zm.), 

zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o podjęcie działań legislacyjnych 

w kierunku przejrzystego i jednolitego uregulowania praw omawianej grupy 

pacjentów oraz poinformowanie mnie o podjętych działaniach. 
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