
 

 

Specustawa COVID-19 
Zawieszenie wykonywania obowiązko w związanych z 

przekazywania NFZ informacji o listach oczekujących, 

udostępnianiem elektronicznej rejestracji                           

i monitorowania kolejek online, przypominaniem             

o wyznaczonym terminie udzielenia s wiadczenia. 

 

Zawieszenie wybranych obowiązków. 

Zgodnie z art. 7b Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz. 374 ze zm.) [dalej Specustawa] cyt.: „(…)  w przypadku ogłoszenia stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, na okres jego trwania: 

1) zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów art. 23, art. 23a i art. 23b ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych; 

2) do zmian planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2020, o których mowa w art. 
124 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych oraz do planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 rok 
nie stosuje się przepisów, o których mowa w art. 121 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

3) do zmian planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2020 w zakresie środków 
przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stosuje 
się przepis art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (…). 

Zawieszenie obowiązków dotyczących list oczekujących. 

Zgodnie z art. 7b Specustawy cyt.: „(…)  w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, na okres jego trwania: 

1) zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów art. 23, (…) ustawy z dnia 27 
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych [dalej 
UoŚOZFŚP](…). 

Zgodnie z art. 23 UoŚOZFŚP cyt.: „(…) 1. Świadczeniodawca, o którym mowa w art. 19a ust. 1, przekazuje co 
miesiąc oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu właściwemu ze względu na miejsce udzielania świadczenia 
informację obejmującą:  

1) dla każdej kategorii świadczeniobiorcy, o której mowa w art. 19a ust. 4 pkt 3 – liczbę osób 
wpisanych w harmonogramie przyjęć według stanu na ostatni dzień miesiąca;  



 

2) dla każdego świadczeniobiorcy wpisanego do kategorii oczekujący, o której mowa w art. 19a 
ust. 4 pkt 3 lit. b – dane, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 3 lit. d i e, według stanu na ostatni 
dzień miesiąca ze wskazaniem kryterium medycznego określonego w przepisach wydanych na 
podstawie art. 20 ust. 11, a w przypadku zmiany w okresie sprawozdawczym kategorii, o której 
mowa w art. 19a ust. 4 pkt 3 – także wskazanie kategorii posiadanej przed dokonaniem i po 
dokonaniu zmiany;  

3) dane określone w przepisach wydanych na podstawie art. 190 ust. 1.  
2) Oddział wojewódzki Funduszu właściwy ze względu na miejsce udzielania świadczenia publikuje 

na swojej stronie internetowej, aktualizując co najmniej raz w miesiącu, informację o:  
1) liczbie świadczeniobiorców wpisanych do kategorii oczekujący, o której mowa w art. 19a ust. 

4 pkt 3 lit. b, przekazaną przez świadczeniodawcę;  
2) średnim czasie oczekiwania w danym miesiącu, obliczonym na podstawie dokumentów 

rozliczeniowych za dany miesiąc;  
3) możliwości udzielenia świadczenia przez innych świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.  
3) Oddział wojewódzki Funduszu informuje świadczeniobiorcę, na jego żądanie, o możliwości 

udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o 
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z tym oddziałem, średnim czasie oczekiwania na dane 
świadczenie opieki zdrowotnej oraz o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia. 

4) Świadczeniodawca, o którym mowa w art. 20 ust. 1, przekazuje każdego jego dnia roboczego 
oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu właściwemu ze względu na miejsce udzielania świadczenia 
informację o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia według stanu na dzień 
poprzedzający, z wyłączeniem świadczeń, dla których jest prowadzona lista oczekujących, o której 
mowa w art. 20 ust. 12, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki 
długoterminowej, świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej, innych niż udzielane w warunkach 
ambulatoryjnych oraz świadczeń perinatalnej opieki paliatywnej. (…) 

5) Informację, o której mowa w ust. 4 i 4a, oddział wojewódzki Funduszu właściwy ze względu na 
miejsce udzielania świadczenia publikuje na swojej stronie internetowej, aktualizując ją w 
dniu przekazania przez danego świadczeniodawcę.  

6) Świadczeniodawca, na umotywowany wniosek dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, 
jest obowiązany dostarczyć niezwłocznie inne niż określone w ust. 9 informacje dotyczące 
realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 1–5, 7 i 8. 

7) W przypadku uzasadnionego podejrzenia niewykonywania lub niewłaściwego wykonywania przez 
świadczeniodawcę obowiązków, o których mowa w art. 20 i art. 21, Prezes Funduszu przeprowadza 
kontrolę u tego świadczeniodawcy.   

8) Prezes Funduszu tworzy centralny wykaz informacji o liczbie oczekujących na udzielenie 
świadczenia opieki zdrowotnej i średnim czasie oczekiwania w poszczególnych oddziałach 
wojewódzkich Funduszu na podstawie informacji, o których mowa w ust. 2, 4 i 4a, przekazywanych 
przez oddziały wojewódzkie Funduszu. 

9) Prezes Funduszu udziela świadczeniobiorcom informacji o danych zawartych w wykazie, o którym 
mowa w ust. 8, oraz informacji, o której mowa w ust. 4 i 4a, w szczególności przez bezpłatną linię 
telefoniczną.  

10) Prezes Funduszu przekazuje na bieżąco informacje, o których mowa w ust. 4, 4a i 8, do systemu, o 
którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 
zdrowia(…)”. 

 

 



 

Zawieszenie elektronicznej rejestracji oraz monitorowania online: 

Zgodnie z art. 7b Specustawy cyt.: „(…)  w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, na okres jego trwania: 

1) zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów (…) art. 23a (…) ustawy z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
[dalej UoŚOZFŚP](…). 

Zgodnie z art. 23a UoŚOZFŚP  cyt.: „(…) Świadczeniodawca udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w 
szpitalach lub świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej jest obowiązany 
umożliwić świadczeniobiorcom umawianie się drogą elektroniczną na wizyty, monitorowanie statusu na 
liście oczekujących na udzielenie świadczenia oraz powiadamianie o terminie udzielenia świadczenia (…)”. 

Zawieszenie obowiązku przypominania o terminach: 

Zgodnie z art. 7b Specustawy cyt.: „(…)  w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, na okres jego trwania: 

1) zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów (…) art. 23b (…) ustawy z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
[dalej UoŚOZFŚP](…). 

Zgodnie z art. 23b ust. 1 UoŚOZFŚP  cyt.: „(…) Fundusz jest obowiązany do kontaktu ze świadczeniobiorcami 
w celu przypominania o wyznaczonym terminie udzielenia świadczeń, dla których są prowadzone 
harmonogramy przyjęć w aplikacji udostępnionej przez Prezesa Funduszu, zgodnie z art. 190 ust. 1a. (…)”. 

Zgodnie z art. 23b ust. 2 UoŚOZFŚP  cyt.: „(…) w przypadku gdy Fundusz otrzyma od świadczeniobiorcy 
informację o niemożności stawienia się u świadczeniodawcy w terminie określonym w trybie art. 20 ust. 
2, 7 lub 8, lub o rezygnacji ze świadczenia opieki zdrowotnej, jest on obowiązany poinformować o tym 
niezwłocznie świadczeniodawcę, w którego harmonogramie przyjęć został wpisany                  
świadczeniobiorca. (…)”. 

Okres obowiązywania przepisów. 

Zgodnie z art. 36 ust. 1 Specustawy cyt.: „(…)  przepisy (…) art. 7b, (…) tracą moc po upływie 180 dni od dnia 
wejścia w życie niniejszej ustawy (…)”. 

Wyjaśnienie. 

W sytuacji, kiedy doszło do ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, od dnia 
ogłoszenia danego stanu, aż do dnia jego trwania, zawiesza się wykonywanie obowiązków, co 
oznacza iż nie wykonuje się obowiązków, jakie określone zostały treścią norm ujętych w przepisach 
art. 23, art. 23a i art. 23b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych. 

Zawiesza się obowiązki związane z przekazywania NFZ informacji o listach oczekujących (art. 23) 

Zawiesza się obowiązki związane z udostępnianiem elektronicznej rejestracji jak również 

monitorowaniem kolejek online (art. 23a). 

Zawiesza się obowiązki związane z przypominaniem o wyznaczonym terminie udzielenia 

świadczenia (art. 23b). 
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