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Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, 
z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1)  w art. 5 po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:

„17a)  nocna i świąteczna opieka zdrowotna — 
świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu 
podstawowej opieki zdrowotnej udzielane 
przez świadczeniodawców poza godzinami 
pracy określonymi w umowach o udzielanie 
świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, 
w szczególności w dni wolne od pracy 
i w święta, w przypadku nagłego zachoro-
wania lub nagłego pogorszenia stanu zdro-
wia świadczeniobiorcy, które nie jest stanem 
nagłym;”;

2) w art. 45 w ust. 1 uchyla się pkt 4;

3) w art. 46 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Inwalidom wojennym oraz osobom represjo-
nowanym, ich małżonkom pozostającym na 
ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowom 
i wdowcom po poległych żołnierzach i zmar-
łych inwalidach wojennych oraz osobach re-
presjonowanych, uprawnionym do renty ro-
dzinnej, a także cywilnym niewidomym ofia-
rom działań wojennych przysługuje bezpłatne 
zaopatrzenie w leki oznaczone symbolami 
„Rp” lub „Rpz”, dopuszczone do obrotu na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;

4) w art. 55 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3.  Na świadczenia nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej oddział wojewódzki Funduszu za-
wiera odrębną umowę.

 4.  Świadczeniodawca udzielający świadczeń z za-
kresu podstawowej opieki zdrowotnej jest 
obowiązany do informowania świadczenio-
biorców o zasadach i organizacji nocnej i świą-
tecznej opieki zdrowotnej, w szczególności po-
przez umieszczenie informacji w miejscu udzie-
lania świadczeń i w siedzibie świadczeniodaw-
cy.”;

5) w art. 56 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a.  Dokonanie przez świadczeniobiorcę wyboru, 
o którym mowa w ust. 1, nie wiąże go w za-

kresie świadczeniodawcy udzielającego 
świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdro-
wotnej.”;

6) w art. 159 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)  udzielającymi świadczeń w zakresie podstawo-
wej opieki zdrowotnej, z wyjątkiem nocnej 
i świątecznej opieki zdrowotnej;”.

Art. 2. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. 
o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługu-
jących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojen-
nych (Dz. U. Nr 249, poz. 1824) w art. 10 w ust. 2 pkt 1 
otrzymuje brzmienie:

„1)  prawo do bezpłatnych leków oraz przedmiotów 
ortopedycznych i środków pomocniczych, na 
podstawie art. 36 ust. 4, art. 46 ust. 1 i art. 47 
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, 
poz. 1027, z późn. zm.2));”.

Art. 3. 1. Świadczeniodawca będący w dniu wej-
ścia w życie ustawy stroną umowy zawartej z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia, o której mowa w art. 55 
ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu 
obowiązującym przed tym dniem, udziela  świadczeń 
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, o której mowa 
w art. 5 pkt 17a ustawy, o której mowa w art. 1, 
w brzmieniu nadanym ustawą, chyba że w terminie 
30 dni od dnia wejścia w życie ustawy złoży oświad-
czenie o rozwiązaniu tej umowy, za uprzednim nie 
krótszym niż 3 miesiące okresem wypowiedzenia. 
Oświadczenie składa się Narodowemu Funduszowi 
Zdrowia na piśmie pod rygorem nieważności.

2. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie 
ustawy Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadzi po-
stępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej w przedmiocie świad-
czeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, o której 
mowa w art. 5 pkt 17a ustawy, o której mowa w art. 1, 
w brzmieniu nadanym ustawą.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. 
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2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, 
poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, 
poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, 
poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, 
Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, 
poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374 oraz 
z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, 
Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, 
Nr 205, poz. 1363 i Nr 225, poz. 1465.

1465

USTAWA

z dnia 29 października 2010 r.

o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym 

ofiarom działań wojennych

1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, 
poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, 
poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, 
poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, 
Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, 
poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374 oraz 
z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, 
Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228 
i Nr 205, poz. 1363.




