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W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji Rzecznika Praw Obywatelskich 

poprzedniej kadencji (Nr jak wyżej) w sprawie podstaw prawnych okresowego 

wprowadzania przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia list 

oczekujących na potwierdzenie i realizację zleceń na zaopatrzenie w wybrane wyroby 

medyczne wydawane na zlecenie, uprzejmie informuję, że podnoszony problem nie został  

dotychczas rozwiązany. 

Praktyka oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia, sprowadzająca się do 

ograniczania dostępu do świadczeń gwarantowanych ze środków publicznych, nie znajduje 

oparcia w przepisach ustawowych. Prowadzi ona do nierównego traktowania 

świadczeniobiorców i nierównego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych. Tworzenie tego typu list oczekujących opiera się bowiem na 

niejasnych kryteriach, zarówno w zakresie tworzenia kolejek, jak i realizacji zleceń. 

Powoływaną podstawą prawną są zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 

ustalające postępowanie w sprawie zawarcia i realizacji umowy o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej. Tymczasem, regulująca obecnie problem zaopatrzenia w wyroby 

medyczne, ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 

345 ze zm.), nie zawiera przepisów pozwalających na tworzenie listy oczekujących na 

potwierdzenie i realizację zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne wydawane na 

zlecenie, jak również nie upoważnia do uregulowania tej materii w drodze przepisów 

wykonawczych. Rzecznik postulował podjęcie działań w kierunku uregulowania zasad 

tworzenia kolejek na wyroby medyczne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
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standardami konstytucyjnymi. W odpowiedzi na wystąpienia Rzecznika, Minister Zdrowia, 

w piśmie z dnia 19 marca 2015 r. (PLW.463.15.2015.2.AG) zapewnił, że „podjęte zostaną 

działania mające na celu uregulowanie tej materii”. Dotychczas jednak, jedyną podstawę 

prowadzenia przez oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia ewidencji zleceń oczekujących 

na potwierdzenie, w przypadku braku środków finansowych na realizację świadczeń, 

stanowi § 12 ust. 8 zarządzenia Nr 90/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 

z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w 

rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne (NFZ. z 2013 poz. 90 ze zm.). 

Uprzejmie informuję, że nie neguję konieczności i zasadności tworzenia w 

określonych przypadkach rejestru zleceń oczekujących na zaopatrzenie w określone wyroby 

medyczne. Znając dotychczasowe i obecne realia w zakresie finansowania świadczeń 

zdrowotnych oraz nieuchronną konieczność tworzenia w niektórych sytuacjach rejestru 

oczekujących, nadal postuluję uregulowanie zasad dostępu do wyrobów medycznych w 

przepisach ustawowych, opartego o przejrzyste kryteria tworzenia kolejek i realizacji 

zleceń. 

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, poz. 1648 z późn. zm.), zwracam 

się z uprzejmą prośbą o rozważenie podnoszonej sprawy oraz podjęcie działań w kierunku 

uregulowania zasad tworzenia kolejek na wyroby medyczne zgodnie z obowiązującymi w 

tym zakresie standardami konstytucyjnymi. Uprzejmie proszę o informację w tej materii. 
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