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rv~~~~
W odpowiedzi na pismo z dnia 4 sierpnia 2017 r.

dotyczące

\

pisma procesowego

Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie rozszerzenia
wniosku, sygn. akt U 2/17, przedstawiam dodatkowe stanowisko w sprawie.

1. Rzecznik Praw Obywatelskich

złożył

do

Trybunału

Konstytucyjnego w dniu 21 marca

2017 r. wniosek z dnia 17 marca 2017 r. o zbadanie zgodności :
1)

załącznika

w sprawie

nr 8.21 do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2017 r.

wykazu

przeznaczenia

refundowanych

żywieniowego

leków,

powoływany

spożywczych

oraz wyrobów medycznych w

"Kwalifikacji pacjentów do terapii dokonuje
Ultrarzadkich

środków

Zespół

specjalnego

części zawierającej

zwrot

Koordynacyjny ds. Chorób

przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia",

2) załączników nr 8.22, 8.24, 8.25, 8.26 do wyżej wymienionego obwieszczenia w części
zawi e rającej

zwroty "Kwalifikacji

świadczeniobiorców

Koordynacyjny ds. Chorób Ultrarzadkich
Funduszu Zdrowia",
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powoływany

do terapii dokonuje

Zespół

przez Prezesa Narodowego

3) załącznika nr 8.60 do wyżej wymienionego obwieszczenia w części zawierającej zwrot
"Świadczeniobiorców do
powoływany

Ultrarzadkich
4)

załączników

zawierającej

powoływany

przez

prowadzącego

części

wymienionego obwieszczenia w
Zespół

Koordynacyjny ds.

przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia",

nr 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.60, 8.61, 8.76 do

wymienionego obwieszczenia w
podjęcia

wyżej

zwroty "Kwalifikacji chorób to terapii dokonuje

załączników

Chorób

przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia",

nr 8 .23, 8.61, 8.76 do

Chorób Ultrarzadkich
5)

leczenia kwalifikuje Zespół Koordynacyjny ds.

Zespół

części zawierającej

Koordynacyjny

decyzji o wyłączeniu

ds.

wyżej

zwroty "Leczenie trwa do czasu

Chorób

świadczeniobiorcy

Ultrarzadkich

lub

lekarza

z programu, zgodnie z kryterium

wyłączenia"

-z art. 87 ust. 1, art. 7 oraz art. 68 ust. 2 Konstytucji RP.
2. Minister Zdrowia pismem z dnia 20 kwietnia 2017 r. i pismem z dnia 26 kwietnia
2017 r. (pismo
postępowania

usunięcie

braków formalnych)

wniósł

o umorzenie

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o

organizacji i trybie
wobec

stanowiące

postępowania

niedopuszczalności

przed

wydania

Trybunałem

Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072)

orzeczenia,

uzasadniając

szeroko

swoje

stanowisko.
3. Pismem procesowym z dnia 1 sierpnia 2017 r. Rzecznik Praw Obywatelskich

wniósł

o rozszerzenie wniosku z dnia 17 marca 2017 r. o niezgodność z art. 87 ust. 1, art. 7 oraz
art. 68 ust. 2 Konstytucji RP programów lekowych zawartych w załącznikach 8.21 , 8 .22,
8.23, 8.24, 8.25, 8 .26, 8.60, 8.61, 8.76 do

obwieszczeń

Ministra Zdrowia:

1) z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków,
spożywczych

specjalnego przeznaczenia

żywieniowego

środków

oraz wyrobów medycznych

(Dz.Urz. Min. Zdrow. poz. 51) oraz
2) z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków,
spożywczych

specjalnego przeznaczenia

żywieniowego

środków

oraz wyrobów medycznych

(Dz.Urz. Min. Zdrow. poz. 71)
w

części

zawierającej

świadczeniobiorców/pacjentów

Ultrarzadkich

powołany

odnoszący

zwrot

do terapii przez

Zespół

się

do

Koordynacyjny ds. Chorób

przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia .
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kwalifikacji

4. Minister Zdrowia,

biorąc

pod

uwagę tożsamość

zarzutów podnoszonych przez

Rzecznika Praw Obywatelskich, rozszerzonych jedynie o kolejne obwieszczenia Ministra
Zdrowia, podtrzymuje stanowisko zawarte w pismach z dnia 20 kwietnia 2017 r. i 26
kwietnia 2017 r. i wnosi o umorzenie

postępowania

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2

ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie

postępowania

przed

Trybunałem

Konstytucyjnym.
Minister Zdrowia popiera

również

wniosek o umorzenie

postępowania

na podstawie art.

59 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie
przed

Trybunałem

Konstytucyjnym

przedstawiony

w

stanowisku

Generalnego z dnia 7 sierpnia 2017 r. i argumentację w tym stanowisku

Prokuratora

przedstawioną.

Konstanty Radziwiłł
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postępowania

