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TRYBUNAŁ

KONSTYTUCYJNY

W związku z wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 17 marca
2017 r.,

uzupełnionym

2017 r. i z dnia 31
l)

października

załącznik

2017

pismami z dnia l sierpnia 2017 r., z dnia 4

r.

2017 r., o stwierdzenie,

września

że:

nr B.21 do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego
w

spożywczych

sprawie wykazu refundowanych

leków,

środków

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów

medycznych (Dz. Urz. Min. Zdr., poz. 17) w

części zawieraj ącej

zwrot:

"Kwalifikacji pacjentów do terapii dokonuje Zespół Koordynacyjny ds.
Chorób Ultrarzadkich

powoływany

przez Prezesa Narodowego

Funduszu Zdrowia",
2)

załączniki

nr B.22, B.24, B.25, B.26 do obwieszczenia wymienionego

w

l

pkt.

w

częściach

świadczeniobiorców

zawierających

do terapii dokonuje

Chorób Ultrarzadkich

powoływany

zwrot:

Zespół

"Kwalifikacji

Koordynacyjny ds.

przez Prezesa Narodowego

Funduszu Zdrowia",

l

3)

załącznik

nr B.60 do obwieszczenia wymienionego w pkt. l w

części

zawierającej zwrot: "Świadczeniobiorców do leczenia kwalifikuje
Zespół

Koordynacyjny ds. Chorób Ultrarzadkich

powoływany

przez

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia",
4)

załączniki

l w

m B.23, B.61, B.76 do obwieszczenia wymienionego w pkt.

częściach zawierających
Zespół

dokonuje

powoływany

5)

załączniki

zwrot: "Kwalifikacji chorych do terapii

Koordynacyjny

ds.

Chorób

Ultrarzadkich

przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia",

m B.21, B.22, B.23, B.24, B.26, B.60, B.61, B.76 do

obwieszczenia wymienionego w pkt. l w
zwrot: "Leczenie trwa do czasu

podjęcia

przez

ds. Chorób Ultrarzadkich lub lekarza
wyłączeniu

świadczeniobiorcy

częściach zawierających
Zespół

Koordynacyjny

prowadzącego

decyzji o

z programu, zgodnie z kryteriami

wyłączenia",

6)

załącznik

m B.21 do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 26

kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków,
spożywczych

środków

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów

medycznych (Dz. Urz. Min. Zdr., poz. 51) w części

zawierającej

zwrot:

"Kwalifikacji pacjentów do terapii dokonuje Zespół Koordynacyjny ds.
Chorób Ultrarzadkich

powoływany

przez Prezesa Narodowego

Funduszu Zdrowia",
7)

załączniki

nr B.22, B.24, B.25, B.26 do obwieszczenia wymienionego

w

6

pkt.

w

częściach

świadczeniobiorców

zawierających

do terapii dokonuje

Chorób Ultrarzadkich

powoływany

zwrot:

Zespół

"Kwalifikacji

Koordynacyjny ds.

przez Prezesa Narodowego

Funduszu Zdrowia",

2

8)

załącznik

nr B.60 do obwieszczenia wymienionego w pkt. 6 w

części

zawierającej zwrot: "Świadczeniobiorców do leczenia kwalifikuje
Zespół

Koordynacyjny ds. Chorób Ultrarzadkich

powoływany

przez

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia",
9)

załączniki

6 w

nr B.23, B.61, B.76 do obwieszczenia wymienionego w pkt.

częściach zawierających

dokonuje

Zespół

powoływany

Koordynacyjny

ds.

Chorób

nr B.21, B.22, B.23, B.24, B.26, B.60, B.61, B.76 do

obwieszczenia wymienionego w pkt. 6 w
zwrot: "Leczenie trwa do czasu

podjęcia

świadczeniobiorcy

częściach zawierających

przez

ds. Chorób Ultrarzadkich lub lekarza
wyłączeniu

Ultrarzadkich

przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia",

załączniki

10)

zwrot: "Kwalifikacji chorych do terapii

Zespół

Koordynacyjny

prowadzącego

decyzji o

z programu, zgodnie z kryteriami

wyłączenia",

załącznik

11)

nr B.21 do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 27

czerwca 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków,
spożywczych

specjalnego przeznaczenia

żywieniowego

medycznych (Dz. Urz. Min. Zdr., poz. 71) w części
"Kwalifikacji pacjentów do terapii dokonuje
Chorób Ultrarzadkich

powoływany

Zespół

środków

oraz wyrobów

zawierającej

zwrot:

Koordynacyjny ds.

przez Prezesa Narodowego

Funduszu Zdrowia",
12)

załączniki

wyrniemonego
"Kwalifikacji

nr

B.22,

w pkt.

B.24,
11

w

B.25,

B.26

częściach

świadczeniobiorców

do

Koordynacyjny ds. Chorób Ultrarzadkich

do

obwieszczenia

zawierających

terapii

dokonuje

powoływany

zwrot:
Zespół

przez Prezesa

Narodowego Funduszu Zdrowia",

3

załącznik

13)

nr B.60 do obwieszczenia wyrniemonego w pkt. 11

w części zawierającej zwrot: "Świadczeniobiorców do leczenia
Zespół

kwalifikuje
powoływany

w pkt. 11 w

Chorób

częściach zawierających

powoływany

Zespół

zwrot: "Kwalifikacji chorych do

Koordynacyjny ds. Chorób Ultrarzadkich

przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia",

załączniki

nr B.21, B.22, B.23, B.24, B.26, B.60, B.61, B.76 do
częściach zawierających

obwieszczenia wymienionego w pkt. 11 w
zwrot: "Leczenie trwa do czasu
ds.
o

Ultrarzadkich

nr B.23, B.61, B.76 do obwieszczenia wymienionego

terapii dokonuje

15)

ds.

przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia",

załączniki

14)

Koordynacyjny

Chorób

Ultrarzadkich

podjęcia

lub

wyłączeniu świadczeniobiorcy

przez Zespół Koordynacyjny
prowadzącego

lekarza

decyzji

z programu, zgodnie z kryteriami

wyłączenia",

załącznik

16)

nr B.21 do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 28

sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków,
spożywczych

środków

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów

medycznych (Dz. Urz. Min. Zdr., poz. 87) w

części zawierającej

zwrot:

"Kwalifikacji pacjentów do terapii dokonuje Zespół Koordynacyjny ds.
Chorób Ultrarzadkich

powoływany

przez Prezesa Narodowego

Funduszu Zdrowia",
17)

załączniki

wyrniemonego
"Kwalifikacji

nr

B.22,

w pkt.

B.24,
16 w

B.25,

B.26

częściach

świadczeniobiorców

do

Koordynacyjny ds. Chorób Ultrarzadkich

do

obwieszczenia

zawierających

terapii

dokonuje

powoływany

zwrot:
Zespół

przez Prezesa

Narodowego Funduszu Zdrowia",

4

załącznik

18)

nr B.60 do obwieszczenia wyrniemonego w pkt. 16

w części zawierającej zwrot: "Świadczeniobiorców do leczenia
Zespół

kwalifikuje
powoływany

w pkt. 16 w

Chorób

częściach zawierających

powoływany

Zespół

zwrot: "Kwalifikacji chorych do

Koordynacyjny ds. Chorób Ultrarzadkich

przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia",

załączniki

nr B.21, B.22, B.23, B.24, B.26, B.60, B.61, B.76 do

obwieszczenia wymienionego w pkt. 16 w
zwrot: "Leczenie trwa do czasu
ds.
o

Ultrarzadkich

nr B.23, B.61, B.76 do obwieszczenia wymienionego

terapii dokonuje

20)

ds.

przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia",

załączniki

19)

Koordynacyjny

Chorób

Ultrarzadkich

podjęcia

lub

wyłączeniu świadczeniobiorcy

częściach zawierających

przez

lekarza

Zespół

Koordynacyjny

prowadzącego

decyzji

z programu, zgodnie z kryteriami

wyłączenia",
załącznik

21)

nr B.21 do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 25

października 2017
spożywczych

r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków
żywieniowego

specjalnego przeznaczenia

oraz wyrobów

medycznych (Dz. Urz. Min. Zdr., poz. l 05) w części zawierającej zwrot:
"Kwalifikacji pacjentów do terapii dokonuje Zespół Koordynacyjny ds.
Chorób Ultrarzadkich

powoływany

przez Prezesa Narodowego

Funduszu Zdrowia",
22)

załączniki

nr

B.22,

wyrniemonego w pkt.
"Kwalifikacji

B.24,
21

w

B.25,

B.26

częściach

świadczeniobiorców

do

Koordynacyjny ds. Chorób Ultrarzadkich

do

obwieszczenia

zawierających

terapii

dokonuje

powoływany

zwrot:
Zespół

przez Prezesa

Narodowego Funduszu Zdrowia",

5

załącznik

23)

nr B.60 do obwieszczenia wyrniemonego w pkt. 21

w części zawierającej zwrot: "Świadczeniobiorców do leczenia
Zespół

kwalifikuje
powoływany

w pkt. 21 w

częściach zawierających

powoływany
załączniki

Zespół

Koordynacyjny ds. Chorób Ultrarzadkich

przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia",
nr B.21, B.22, B.23, B.24, B.25, B.26, B.60, B.61, B.76

zwrot: "Leczenie trwa do czasu

o

Ultrarzadkich

zwrot: "Kwalifikacji chorych do

do obwieszczenia wymienionego w pkt. 21 w

ds.

Chorób

nr B.23, B.61, B.76 do obwieszczenia wymienionego

terapii dokonuje

25)

ds.

przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia",

załączniki

24)

Koordynacyjny

Chorób

Ultrarzadkich

podjęcia

lub

wyłączeniu świadczeniobiorcy

częściach zawierających

przez

lekarza

Zespół

Koordynacyjny

prowadzącego

decyzji

z programu, zgodnie z kryteriami

wyłączenia"
są

niezgodne z art. 87 ust. l, art. 7 oraz art. 68 ust. 2 Konstytucji

Rzeczypospolitej Polskiej
-na podstawie art. 42 pkt 7 i art. 63 ust. l ustawy z dnia 30 listopada
2016 r. o organizacji i trybie

postępowania

przed

Trybunałem

Konstytucyjnym (Dz. U., poz. 2072)-

przedstawiam
postępowanie

następujące

stanowisko dodatkowe:

podlega umorzeniu na podstawie art. 59 ust. l pkt 2

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

przed

2072), ze względu na

Trybunałem

Konstytucyjnym (Dz. U., poz.

niedopuszczalność

wydania orzeczenia.
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UZASADNIENIE
Rzecznik Praw Obywatelskich (dalej: "Rzecznik" lub "RPO"), pismem
z dnia 17 marca 2017 r.,
4

września

2017 r.,

że załączniki
obwieszczeń

-

uzupełnionym

wniósł

pismami z dnia l sierpnia 2017 r. i z dnia

o stwierdzenie przez

Trybunał

Konstytucyjny,

nr B.21, B.22, B.23, B.24, B.25, B.26, B.60, B.61. oraz B.76 do
Ministra Zdrowia:

z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków,
spożywczych

specjalnego przeznaczenia

żywieniowego

środków

oraz wyrobów

medycznych (Dz. Urz. Min. Zdr., poz. 17),
-

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

specjalnego przeznaczenia

żywieniowego

oraz

wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdr., poz. 51),
-

z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków,
środków

spożywczych

specjalnego przeznaczenia

żywieniowego

oraz

wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdr., poz. 71) oraz
-

z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków,
środków spożywczych

specjalnego przeznaczenia

żywieniowego

wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdr., poz. 87)

są

oraz

- w zakresie

wskazanym w petiturn wniosku oraz pism z dnia l sierpnia 2017 r. i z dnia
4

września

2017 r.- niezgodne z art. 87 ust. l, art. 7 oraz art. 68 ust. 2

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
W

związku

października
spożywczych

z

ogłoszeniem

obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 25

2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków,
specjalnego

przeznaczema

żywieniowego

oraz

środków

wyrobów

7

medycznych (Dz. Urz. Min. Zdr., poz. l 05), które
kwestionowaną

z

października

2017 r.,

rozszerzył

podtrzymując argumentację przedstawioną

tożsamą,

treść normatywną,

we wniosku z dnia 17 marca 2017 r.,

Rzecznik, pismem z dnia 31
o tę treść,

zawieraJą

zakres

zaskarżenia

w uzasadnieniu wniosku.

W stanowisku Prokuratora Generalnego z dnia 7 sierpnia 2017 r.
odniesiono

się

do argumentacji przedstawionej we wniosku Rzecznika,

zaś

w stanowisku dodatkowym z dnia l 7 października 20 l 7 r. -do argumentacji RPO
kontekście

w
4

września

rozszerzenia wniosku pismami z dnia l sierpnia 2017 r. i z dnia

2017 r.,

wnosząc-

na podstawie art. 59 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 30

listopada 2016 r. o organizacji i trybie

postępowania

przed

Trybunałem

Konstytucyjnym (Dz. U., poz. 2072)- o umorzenie postępowania ze względu na
niedopuszczalność

wydania orzeczenia.

Stanowisko to pozostaje aktualne i nie wymaga uzupełnienia, tym bardziej
że

w piśmie z dnia 31 października 2017 r. Rzecznik nie przedstawił dodatkowej

argumentacji na poparcie zarzutów niekonstytucyjności kwestionowanych treści
zawartych w
Mając

załącznikach

do

obwieszczeń

na uwadze powyższe,

wnoszę

Ministra Zdrowia.
jak na wstępie.
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