Warszawa, 26 października 2016 r.

STANOWISKO ZWIĄZKU PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW DOTYCZĄCE PROJEKTU USTAWY
O ZMIANIE USTAWY O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH
ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

Przedstawiony projekt ustawy należy ocenić co do zasady pozytywnie, jako potrzebny element zmiany
organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce, jednak w opinii Związku Przedsiębiorców
i Pracodawców obecny kształt projektu wymaga zmian.

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedmiotowy projekt ustawy wprowadzający rozwiązania w zakresie utworzenia
tzw. „sieci szpitali” jest rozwiązaniem konstruktywnym, wprowadzającym nowe możliwości usprawnienia szeroko
pojętego finansowania placówek medycznych tj. przede wszystkim szpitali i przychodni przyszpitalnych.
W obecnym stanie prawnym i faktycznym podstawą finansową działania zdecydowanej większości placówek
medycznych w zakresie działalności leczniczej są środki publiczne uzyskane na podstawie umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej zawieranych pomiędzy świadczeniodawcą, a Oddziałem Wojewódzkim Narodowego
Funduszu Zdrowia na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. System ten jest jednak wadliwy, przez co stwarza wiele
komplikacji natury prawnej między stronami uczestniczącymi w procesie finansowania.

W związku z powyższym, aby maksymalnie usprawnić innowacyjny system podstawowego szpitalnego
zabezpieczenia, należy wziąć pod uwagę zmianę lub rozszerzenie katalogu ewentualnych świadczeniodawców
o tych, którzy wcześniej nie posiadali umowy z NFZ lub nie posiadali w dotychczasowej strukturze Izby Przyjęć ze
względu na wcześniejszy brak wymagań NFZ w tym zakresie. Nie ulega więc wątpliwości, że ograniczenia
wprowadzone w art. 95 lit. N przedmiotowego projektu ustawy są niewłaściwe i mogą niekorzystnie wpływać na
innowacyjne rozwiązanie jakim ma być system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia. Ponadto w opinii
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców art. 95 lit N w/w projektu ustawy może naruszać konstytucyjną zasadę
swobody działalności gospodarczej.
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