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ŚWIADCZENIA OPIEKI POZASZPITALNEJ 
W DYREKTYWIE 2011/24/UE ORAZ JEJ 
WDROŻENIE DO PRAWA POLSKIEGO – 
KROK WSTECZ DLA PACJENTÓW?

Marcin Kiełbasa*

W	dniu	25	października	2013	roku	wchodzą	w	życie	
przepisy	 Dyrektywy	 Parlamentu	 Europejskiego	 i	 Rady	
2011/24/UE	z	9	marca	2011	roku	w	sprawie	stosowania	
praw	pacjentów	w	transgranicznej	opiece	zdrowotnej1. 

Jej	celem	jest	ustanowienie zasad ułatwiających dost�p 
do bezpiecznej transgranicznej opieki zdrowotnej 
o wysokiej jakości w Unii, zapewnienie mobilności 
pacjentów zgodnie z zasadami ustalonymi przez Trybu-
nał Sprawiedliwości i promowanie współpracy w zakre-
sie opieki zdrowotnej mi�dzy państwami członkowski-
mi.	 Jedną	 z	 najbardziej	 istotnych	 kategorii	 świadczeń	
medycznych	objętych	Dyrektywą	są	świadczenia	opieki	
pozaszpitalnej	(ambulatoryjnej).	Ich	uregulowanie	w	tym	
akcie	prawnym,	jak	wskazano	poniżej.

Ponadgraniczne2	 korzystanie	 z	 opieki	 zdrowotnej	
(w	 tym	 szczególnie	 ze	 świadczeń	 pozaszpitalnych	 –	
ambulatoryjnych)	 uznawane	 jest	 przez	 Trybunał	 Spra-
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wiedliwości	 Unii	 Europejskiej3	 za	 świadczenie	 usług	
w	rozumieniu	Traktatu	o	funkcjonowaniu	Unii	Europej-
skiej	(TFUE).	Ta	ugruntowana	linia	orzecznicza	Trybuna-
łu	 ustanowiła	 swoisty	 system	 zasad	 uzyskiwania	 przez	
pacjentów	świadczeń	medycznych	w	innych	państwach	
UE,	który	różni	się	od	zasad,	wynikających	z	tzw.	rozpo-
rządzeń	koordynacyjnych4. 

Jedną	z	konsekwencji	istnienia	dwóch	systemów	(jed-
nego	–	wynikającego	z	 rozporządzeń	koordynacyjnych	
oraz	 drugiego	 –	 traktatowego,	 „potwierdzonego”	 przez	
orzecznictwo	ETS)	 stał	 się	odczuwany	wzrost	 poziomu	
niepewności	 prawnej	 –	 zarówno	 przez	 pacjentów,	 jak	
i	świadczeniodawców.	Również	liberalizacja	świadcze-
nia	 usług,	 będąca	 owocem	 orzecznictwa	 Trybunału,	
skłoniła	 państwa	 członkowskie	 do	 podjęcia	 w	 Radzie	
działań	legislacyjnych.	 Ich	owocem	miał	być	akt	praw-
ny,	ułatwiający	dostęp	do	leczenia	w	innych	państwach	
członkowskich.	

Charakter prawny Dyrektywy 

Prace	 nad	 ułatwieniem	 przez	 prawo	 wspólnotowe	
dostępu	 do	 transgranicznych	 świadczeń	 medycznych	
oraz	nad	mechanizmem	wspierania	współpracy	w	dzie-
dzinie	usług	zdrowotnych	zostały	zapoczątkowane	orze-
czeniami	Trybunału	Sprawiedliwości	w	sprawach	Kohll	
i Decker5,	które	zapoczątkowały	całą	linię	orzecznictwa.	
Prace	 te	zaowocowały	przedstawieniem	w	2008	r.	przez	
Komisję	propozycji6	dyrektywy	w	sprawie	bezpiecznej,	
wysokiej	jakości	i	skutecznej	opieki	zdrowotnej	w	innych	
państwach	członkowskich7. 

Podmiotami	zaangażowanymi	w	tworzenie	Dyrekty-
wy	kierowały	różne	cele.	Komisja	chciała	doprowadzić	
do	rozwoju	procesu	integracji	europejskiej	w	dziedzinie	
ponadgranicznej	opieki	zdrowotnej.	Większość	europo-
słów	 popierała	 natomiast	 przyjęcie	 aktu,	 mającego	
wzmacniać	ochronę	pacjentów.	Z	kolei	państwa	człon-
kowskie	uznały	prace	nad	Dyrektywą	za	okazję	do	ogra-
niczenia	sędziowskiej	aktywności	Trybunału	 (wyrażają-
cej	się	w	wydaniu	w/w	przełomowych	orzeczeń)	i	usta-
nowienia	 precyzyjnych	 reguł	 stosowania	 przepisów	
o	 swobodzie	 świadczenia	 usług	 w	 obrębie	 ponadgra-
nicznych	świadczeń	medycznych8. 

Pierwotną	 podstawę	 prawną	 aktu	 (art.	 114	 TFUE	 –	
a	więc	przepis	regulujący	zbliżanie	ustawodawstw	krajo-
wych	 oraz	 ustanowienie	 i	 funkcjonowanie	 rynku	
wewnętrznego)9	uzupełniono	o	art.	152	ust.	4	lit.	c	TWE	
(art.	168	ust.	5	TFUE)10.	W	ostatecznej	wersji	Dyrektywa	
opiera	 się	 zatem	 na	 podwójnej	 podstawie	 prawnej:	 
art. 11411	oraz	168	TFUE12.	Jest	to	wynik	trudnego	kom-
promisu,	wypracowanego	między	różnymi	instytucjami,	
zaangażowanymi	 w	 przyjęcie	 aktu.	 W	 szczególności,	
Komisja	 i	 Parlament	 Europejski	 kwestionowały	 umiesz-
czenie	 art.	 168	TFUE	 jako	 jednej	 z	podstaw	prawnych	
aktu,	 wskazując,	 iż	 ten	 przepis	 dotyczący	 zdrowia	
publicznego	nie	przyznaje	żadnej	władzy	normatywnej	
instytucjom	Unii	Europejskiej.	W	rzeczywistości,	wybór	

ten,	 silnie	 popierany	 przez	 Radę,	 odpowiada	 przede	
wszystkim	na	polityczne	zapotrzebowanie,	gdyż	ma	osła-
bić	„komercyjny”	charakter	aktu,	wynikający	z	odniesie-
nia do art. 114 TFUE. 

Nic	więc	dziwnego,	że	rozwiązania	przyjęte	w	osta-
tecznej	wersji	Dyrektywy	różniły	się	 istotnie	od	przepi-
sów	 projektu	 Komisji.	 Ponadto,	 niektóre	 przepisy	 osta-
tecznego	tekstu	Dyrektywy	zamiast	kodyfikować	orzecz-
nictwo	 ETS,	 ustanowiły	 odmienne	 uregulowania.	 Stało	
się	 tak,	 mimo	 iż	 akt	 ten	 zapewniać	 miał	 –	 stosownie	
m.in.	do	pkt.	8	i	10	jej	preambuły	–	skuteczne	stosowa-
nie	 zasad	 określonych	 przez	 Trybunał	 Sprawiedliwości	
w	 poszczególnych	 sprawach	 (a	 więc	 m.in.	 swobodę	
świadczenia	 ponadgranicznych	 medycznych	 usług	
pozaszpitalnych).	 Dlatego	 Dyrektywa,	 zamiast	 wzmac-
niać	pewność	prawną	i	przyczyniać	się	do	rozstrzygnię-
cia	 wątpliwości	 istniejących	 na	 gruncie	 orzecznictwa	
Trybunału,	spowodowała	powstanie	nowych	problemów	
interpretacyjnych.	

Ponadgraniczna opieka pozaszpitalna (ambulatoryjna) 
w Dyrektywie 2011/24/UE

Rozdział	 III	 („Zwrot	 kosztów	 transgranicznej	 opieki	
zdrowotnej”)	poświęcony	jest	kwestii,	która	znajdowała	
się	 w	 centrum	 uwagi	 ETS,	 tj.	 możliwości,	 aby	 pacjent	
mógł	zwrócić	się	do	organów	krajowego	systemu	opieki	
zdrowotnej	 o	 zwrot	 kosztów	 świadczeń	 medycznych,	
uzyskanych	 w	 innym	 państwie	 członkowskim	 (w	 tym	
świadczeń	 ambulatoryjnych).	 Ta	 część	 Dyrektywy,	
w	zamierzeniu	jej	twórców,	miała	podsumować	i	skody-
fikować	 orzecznictwo	 Trybunału,	 a	 ponadto	 udzielić	
odpowiedzi	na	pewne	nierozwiązane	przezeń	zagadnie-
nia.	Obraz,	 który	 się	z	niej	wyłania	nie	 jest	 jednak	 tak	
klarowny	 i	 kompletny,	 jak	 chcieli	 twórcy	 Dyrektywy.	
Unijny	prawodawca	nie	zdołał	bowiem	usunąć	wszyst-
kich	wątpliwości,	wynikających	z	kazuistycznego	podej-
ścia	Trybunału.	Równocześnie	zauważyć	można	istotne	
różnice	 między	 rozwiązaniami	 wypracowanymi	 przez	
ETS,	a	próbą	ich	kodyfikacji	przez	unijnego	prawodaw-
cę,	co	powoduje,	iż	zamiast	usunąć	wcześniejsze	nieja-
sności,	twórcy	Dyrektywy	2011/24/UE	przyczynili	się	do	
powstania	nowych.	

Odnosząc	 te	 konstatacje	 do	 ponadgranicznych	
świadczeń	pozaszpitalnych,	należy	wskazać,	iż	orzecz-
nictwo	 ETS	 wyodrębniło	 je	 jako	 osobną	 grupę	 (obok	
świadczeń	szpitalnych),	poddając	je	jednocześnie	mniej-
szym	wymaganiom	 formalnym,	 szczególnie	w	 zakresie	
uprzedniej	zgody	na	 ich	uzyskanie.	Podział	 ten	zacho-
wano	 w	 propozycji	 Komisji,	 natomiast	 zrezygnowano	
z	niego	w	ostatecznym	tekście	Dyrektywy.	

Propozycja Dyrektywy 

W	zakresie	regulacji	ponadgranicznych	ambulatoryj-
nych	świadczeń	opieki	zdrowotnej	propozycja	dyrekty-



42 Unia	Europejska.pl	Nr	4	(221)	2013

wy	przygotowana	przez	Komisję	 rozróżniała	pomiędzy	
świadczeniami	 medycznymi	 wykonywanymi	 w	 szpita-
lach,	a	świadczeniami	pozostałymi.	Komisja	w	propozy-
cji	z	2	lipca	2008	r.	stwierdziła,	iż	w świetle orzecznic-
twa Trybunału Sprawiedliwości nie należy wprowadzać 
ani utrzymywać wymogu jakiejkolwiek uprzedniej zgody 
na zwrot kosztów przez system zabezpieczenia społecz-
nego państwa członkowskiego ubezpieczenia w przy-
padku pozaszpitalnej opieki zdrowotnej świadczonej 
w innym państwie członkowskim. O ile zwrot kosztów 
takiej opieki pozostaje w granicach zakresu świadczeń 
gwarantowanych w ramach systemu ubezpieczenia 
zdrowotnego państwa członkowskiego ubezpieczenia, 
brak wymogu uprzedniej zgody nie naruszy równowagi 
finansowej systemów zabezpieczenia społecznego13. 

Nowością	 było	 to,	 że	 proponowana	 dyrektywa,	
w	 odróżnieniu	 od	 rozwiązań	 przyjętych	 w	 orzecznic-
twie	ETS,	przewidywała	definicję	„opieki	szpitalnej”	(art.	
8	ust.	1).	W	szczególności,	przyjmowano,	 iż	pojęcie	to	
powinno	 przede	 wszystkim	 być	 stosowane	 do	 działań	
medycznych,	wymagających	„noclegu pacjenta przez co 
najmniej jedną noc”	 (art.	 8	 ust.	 1	 litera	 (a)	 propozycji	
dyrektywy).	Po	drugie,	za	wchodzącą	w	skład	tej	katego-
rii	uznano	także,	ujętą	w	szczegółowym	wykazie,	opiekę	
zdrowotną	niewymagającą	noclegu	pacjenta.	

Wreszcie,	 art.	 7	 propozycji	 zatytułowany	 „Opieka	
pozaszpitalna”	wprowadził	wprost	zasadę,	iż	jeśli	dany	
rodzaj	ambulatoryjnej	opieki	medycznej	jest	finansowa-
ny	ze	środków	publicznych	na	 terytorium	danego	pań-
stwa	członkowskiego,	 to	państwo	nie	może	uzależniać	
jego	udzielenia	za	granicą	od	uzyskania	przez	pacjenta	
uprzedniej	zgody.	

Wprowadzenie	 tej	 zasady	 Komisja	 uzasadniała,	
stwierdzając,	że	z	oceny	obecnego	i	przyszłego	zakresu	
transgranicznej	 opieki	 pozaszpitalnej	 nie	 wynika,	 aby	
taka	opieka	mogła	zagrozić ogólnej	równowadze	finan-
sowej	systemów	zdrowotnych	i	zabezpieczenia	społecz-
nego	 lub	 organizacji,	 planowaniu	 i	 świadczeniu	 usług	
zdrowotnych14.	 Inspiracją	 dla	 Komisji	 było	 orzecznic-
two	 ETS,	 a	 szczególnie	 wyroki	 w	 sprawie	 Kohll	 oraz	
w	sprawach	połączonych	Müller-Faure	i	van	Riet15. 

Komisja	przychyliła	się	tym	samym	do	ukształtowane-
go	w	 orzecznictwie	 ETS	 poglądu,	 że	 –	 co	 do	 zasady	 –	
przeszkoda	w	swobodnym	przepływie	w	postaci	wymogu	
uprzedniej	zgody	na	świadczenie	ponadgranicznej	opieki	
pozaszpitalnej	 jest	 nieuzasadniona,	 zatem	 uprzednia	
zgoda	 nie	 powinna	 być	 wymagana	 w	 przypadku	 tych	
świadczeń.	Przyjmując	i	kodyfikując	w	artykule	7	projektu	
rozwiązanie	wypracowane	przez	Trybunał	w	stosunku	do	
świadczeń	ambulatoryjnych,	Komisja	miała	na	względzie	
jasną	 regułę	 –	 jeżeli	 koszt	 świadczenia	 pozaszpitalnego	
zostałby	 pokryty	 w	 kraju,	 to	 nie	 można	 ustanawiać	
uprzedniej	 zgody	 w	 stosunku	 do	 takiego	 świadczenia	
wykonywanego	za	granicą.	Prowadzi	to	do	konstatacji,	iż	
tylko	 świadczenia,	 których	 koszty	 nie	 byłyby	 pokryte	
przez	 system	krajowy,	mogły,	na	gruncie	proponowanej	
dyrektywy,	 podlegać	 uprzedniej	 zgodzie.	 Rozwiązanie	

takie	 zmierzało,	 jak	 się	 wydaje,	 do	 ochrony	 państwa	
członkowskiego	przed	zmuszaniem	do	pokrywania	kosz-
tów	 świadczeń	 ambulatoryjnych	 nieznanych	 jego	 syste-
mowi	opieki	zdrowotnej.	Należy	je	ocenić	jako	kompro-
mis	między	liberalnym	podejściem	Komisji	a	zachowaw-
czym	stanowiskiem	państw	członkowskich.	

W	uzasadnieniu	 projektu	Dyrektywy	Komisja	wska-
zała	jednak	także,	że	państwa	członkowskie	mogą	stoso-
wać	 ograniczenia	 w	 wyborze	 podmiotu	 świadczącego	
opiekę	 lub	 innych	 krajowych	 systemów	 planowania. 
Mogą	 być	 one	 stosowane	 także	 do	 transgranicznej	
pozaszpitalnej	 opieki	 zdrowotnej,	 pod	 warunkiem	 że	
w	 systemach	 tych	 przestrzegane	 są	 swobody	 rynku	
wewnętrznego,	 a	 wszelkie	 ograniczenia	 dostępu	 do	
pozaszpitalnej	opieki	zdrowotnej	za	granicą	są	koniecz-
ne,	proporcjonalne	i	niedyskryminacyjne16.	Tym	samym	
Komisja	 uczyniła	 swoisty	 ukłon	w	 stronę	 państw	 człon-
kowskich,	umożliwiając	im	zastosowanie	nieostrych	kry-
teriów,	nieprzewidzianych	przez	orzecznictwo	ETS,	takich	
jak	wskazane	w	ostatnim	zdaniu	powyżej.	Rozwiązanie	
takie	 można	 uznać	 za	 krok	 wstecz	 w	 stosunku	 do	
brzmienia	 art.	 7	 propozycji	 Komisji,	 gdyż	 z	 uwagi	 na	
nieprecyzyjne	 kryteria	 zezwala	 ono	 państwom	 człon-
kowskim	 na	 faktyczne	 wprowadzanie	 ograniczeń	
w	 ambulatoryjnej	 opiece	 medycznej	 niejako	 „tylnymi	
drzwiami”.	

Prace nad Dyrektywą i jej ostateczny kształt

Za	wskazaniem	Rady,	w	ostatecznej	wersji	Dyrekty-
wy	zrezygnowano	z	odniesienia	do	obecnego	w	orzecz-
nictwie	ETS	rozróżnienia	na	leczenie	szpitalne	i	leczenie	
pozaszpitalne	w	celu	określenia	przypadków,	w	których	
dopuszczalne	 jest	 wprowadzenie	 wymogu	 uprzedniej	
zgody.	Sam	tekst	Dyrektywy	nie	wskazuje	bezpośrednio	
na	 rezygnację	 z	 tego	 rozróżnienia	 –	 świadczy	 o	 tym	
natomiast	łączne	czytane	pkt.	40	oraz	41	preambuły	do	
Dyrektywy.	Brak	tego	podziału	oznacza	więc,	iż	wymóg	
uprzedniej	 zgody	 może	 zostać	 wprowadzony	 również	
w	przypadku	ponadgranicznych	świadczeń	pozaszpital-
nych.	Jest	to,z	punktu	widzenia	praw	pacjentów	znaczą-
cy	 regres	–	zarówno	w	stosunku	do	cytowanego	wyżej	
w	niniejszym	artykule	orzecznictwa,	jak	i	wobec	propo-
zycji	Dyrektywy.	

Do	określenia	przypadków,	gdy	możliwe	jest	ustano-
wienie	wymogu	uprzedniej	zgody,	w	art.	8	ust.	2	lit.	a)	
Dyrektywy	używa	się	kryterium	„koniecznego	planowa-
nia”	przez	władze	państwa	członkowskiego.	W	przepi-
sie	tym	przewidziano,	iż	uprzedniej	zgody	może	wyma-
gać	opieka	zdrowotna,	która	podlega wymogom plano-
wania w celu zapewnienia wystarczającego i stałego 
dost�pu do zrównoważonego zakresu leczenia wysokiej 
jakości w danym państwie członkowskim lub dotyczą-
cym woli kontrolowania kosztów i unikni�cia, na ile jest 
to możliwe, marnotrawstwa zasobów finansowych tech-
nicznych i ludzkich oraz: [podkreślenie	 moje	 –	 mk]  
(i) obejmuje pobyt danego pacjenta w szpitalu przez co 
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najmniej jedną noc; lub (ii) wyst�puje konieczność uży-
cia wysoce specjalistycznej i kosztownej infrastruktury 
medycznej lub aparatury medycznej17. 

Art.	 8	 ust.	 2	 a)(i)	 obejmuje	 dwa	 elementy:	 wymogi	
planowania	 oraz	 szczególną	 sytuację	 –	 co	 najmniej	
jedną	noc	opieki	szpitalnej.	Nieostro	ujęte	w	Dyrektywie	
„wymogi	planowania”	 są	 znacznie	korzystniejszym	dla	
państw	członkowskich	uwarunkowaniem	systemu	wpro-
wadzenia	 uprzedniej	 zgody	 niż	 norma	 przewidywana	
w	projekcie	Dyrektywy	przygotowanym	przez	Komisję.	
Przepis	projektu	Dyrektywy	wymagał	bowiem,	dla	wpro-
wadzenia	przez	dane	państwo	członkowskie	uprzedniej	
zgody,	 spełnienia	 wymogu,	 aby	 przepływ	 pacjentów	
w	ponadgranicznej	opiece	zdrowotnej	poważnie	zagra-
żał	 lub	 mógł	 znacznie	 osłabić	 równowagę	 finansową	
systemu	zabezpieczenia	społecznego.	Źródłem	propozy-
cji	 Komisji	 były	 wyroki	 Trybunału	 w	 sprawach	 Kohll	
i	 Decker	 oraz	 Smits	 i	 Peerbooms18. Stosownie do tej 
propozycji,	 argumenty	 państw	 członkowskich	 za	 uza-
sadnieniem	 wprowadzenia	 wymogu	 uprzedniej	 zgody	
musiały	 więc	 mieć	 kwalifikowany	 charakter,	 podczas	
gdy	obecne	brzmienie	art.	8	ust.	2	a)(i)	nie	przewiduje	
tak	 ściśle	 określonego	 kryterium,	 przewidując	 nieostry	
wymóg	 „marnotrawstwa”	 zasobów	 finansowych,	 tech-
nicznych	i	ludzkich.	

Co	więcej,	w	odniesieniu	do	planowania	świadczeń	
zdrowotnych	 orzecznictwo	Trybunału	 podkreślało	 dwa	
warunki	uzasadniające	wprowadzenie	wymogu	uprzed-
niej	zgody,	tj.	„zapewnienie	dostępu	do	wysokiej	jakości	
leczenia”	 i	 „chęć	 uniknięcia	 marnotrawstwa”19. Art. 8 
ust.	 2	 a)	 Dyrektywy	 również	wspomina	 o	 tych	wymo-
gach,	 przy	 czym,	 po	 pierwsze,	 stosuje	 je	 również	
(w	odróżnieniu	od	orzecznictwa)	do	opieki	pozaszpital-
nej,	a	po	drugie	–	używając	spójnika	„lub”	–	wprowadza	
de facto	możliwość	wyboru	między	tymi	dwoma	warun-
kami.	 Sądzę,	 że	 takie	 sformułowanie	 rodzi	 niebezpie-
czeństwo,	iż	według	Dyrektywy	wprowadzenie	wymogu	
uprzedniej	zgody	w	prawie	krajowym	wymagać	jedynie	
będzie	 powołania	 się	 na	 chęć	 kontrolowania	 kosztów	
i	 uniknięcia	 jakiegokolwiek	 marnotrawstwa	 zasobów	
finansowych	technicznych	i	ludzkich,	co	sprawi,	iż	pań-
stwom	członkowskim	niewątpliwie	będzie	łatwiej	powo-
łać	 się	 na	 takie	 czynniki	 (i	 tym	 samym	 wprowadzić	
wymóg	uprzedniej	zgody	„tylnymi	drzwiami”).

Jeśli	 chodzi	 o	 kwestię	 ewentualnego	 marnotrawstwa	
zasobów,	 judykatura	 ETS	 wskazuje,	 iż	 planowanie	 jest	
konieczne,	 gdyż	 jego	 brak	 nieuchronnie	musi	 powodo-
wać	straty,	a	warunek	ten	jest	na	tyle	istotny,	że	stanowi	
nadrzędny	 wymóg	 ograniczający	 swobodny	 przepływ	
usług20.	Warunek	 ten	nie	 został	 jednak	w	 takiej	postaci	
określony	 w	 Dyrektywie,	 co	 stwarza	 ryzyko	 znacznego	
zwiększenia,	w	oparciu	o	jej	przepisy,	sytuacji,	w	których	
systemy	uprzedniej	zgody	są	możliwe.	Wymogi	Dyrekty-
wy	są	zatem	mniej	rygorystyczne,	niż	wynikające	z	orzecz-
nictwa,	które	Dyrektywa	miała	skodyfikować.	Na	gruncie	
Dyrektywy	państwu	członkowskiemu	niewątpliwie	łatwiej	
będzie	zastosować	system	uprzedniej	zgody,	niż	to	wyni-
ka	z	judykatury	Trybunału	Sprawiedliwości.

Należy	 również	 zauważyć,	 że	 użycie	 przez	 prawo-
dawcę	 unijnego	 alternatywy	 „lub”	 między	 ust.	 2(a)	 (i)	 a	 
ust.	2(a)	 (ii)	 artykułu	8	Dyrektywy	czyni	wprowadzenie	
wymogu	 uprzedniej	 zgody	 możliwym	 w	 stosunku	 do	
zdecydowanej	 większości	 świadczeń	 ambulatoryjnych.	
Wystarczy	bowiem	w	 tym	celu	udowodnienie,	 iż	dany	
rodzaj	 opieki	 podlega	 wymogom	 planowania	 (art.	 8	 
ust.	2(a))	oraz	obejmuje	konieczność	użycia	wysoce	spe-
cjalistycznej	 i	 kosztownej	 infrastruktury	 lub	 aparatury	
medycznej	(art.	8	ust.	2(a)	(ii))21.	Wydaje	się,	iż	spełnie-
nie	 obu	 tych	 wymogów	 państwu	 członkowskiemu	 nie	
będzie	 nastręczać	 zbyt	 wielu	 kłopotów	 –	 wszak	 nie	
powinno	 stanowić	 trudności	 udowodnienie	 konieczno-
ści	planowania	danych	świadczeń	ambulatoryjnych,	ani	
użycia	w	ich	wykonaniu	specjalistycznego	sprzętu.	

Powyższe	sformułowania	dają	więc	państwom	człon-
kowskim carte blanche	do	stosowania	wymogu	uprzed-
niej	zgody	–	i	to	nie	tylko	teoretyczną	–	wynikającą	m.in.	
z	rezygnacji	w	Dyrektywie	z	podziału	na	opiekę	szpital-
ną	i	pozaszpitalną,	ale	również	praktyczną,	nie	wymaga-
jącą	 na	 dodatek	 spełnienia	 wyśrubowanych	wymagań.	
Jest	to	szkodliwe	ograniczenie	praw	pacjenta,	zwłaszcza,	
iż	wydaje	się,	że	przynajmniej	niektóre	państwa	człon-
kowskie	 wykorzystają	 możliwości	 ograniczenia	 korzy-
stania	z	transgranicznych	świadczeń	medycznych.	

Art.	 8	 ust.	 2	 b)	 Dyrektywy	 przewiduje	 również,	 że	
uprzednia	zgoda	właściwego	organu	państwa	członkow-
skiego	jest	dopuszczalna	w	odniesieniu	do	opieki	zdro-
wotnej	stwarzającej	szczególne ryzyko dla pacjenta lub 
dla społeczeństwa;	lub	opieki	zdrowotnej,	która	(ust.	2	c)	
art.	 8	 Dyrektywy)	 jest świadczona przez świadczenio-
dawc�, który w poszczególnych przypadkach może budzić 
poważne i szczególne wątpliwości22 związane z jako-
ścią lub bezpieczeństwem opieki, z wyłączeniem opieki 
zdrowotnej, która podlega prawodawstwu unijnemu 
zapewniającemu minimalny poziom bezpieczeństwa 
i jakości w całej Unii.

Norma	 artykułu	 8	 ust.	 2	 c)	 jest	 nowością,	wprowa-
dzoną	dla	 przezwyciężenia	 obiekcji	 niektórych	państw	
członkowskich	wobec	klinik	prywatnych23.	Jednakże	ten	
nowy	 przepis	wydaje	 się	 nielogiczny,	 gdy	 czytany	 jest	
w	związku	z	art.	8	ust.	6	lit.	(c).	Ta	ostatnia	norma	prze-
widuje	bowiem,	że	te	same	warunki,	które	usprawiedli-
wiają	wprowadzenie	wymogu	uprzedniej	zgody	w	art.	8	
ust.	 2	 (c)	 (a	więc	 istnienie	 „poważnych	 i	 szczególnych	
wątpliwości	 związanych	 z	 poszanowaniem	 norm	
i	wytycznych	odnośnie	do	 jakości	opieki	 i	bezpieczeń-
stwa	pacjentów”)	mogą	 zostać	 podniesione	 przez	 pań-
stwo	 członkowskie	 przy	 odmowie	 wydania	 uprzedniej	
zgody	w	ogóle.	Pomijając	fakt,	iż	statuowany	przez	obie	
w/w	 normy	 wymóg	 jest	 nieostry,	 to	 de facto ten sam 
wymóg	może	powodować	dwa	zasadniczo	różne	skutki.	
Jest	 to	więc	 rozwiązanie	bardzo	niekorzystne	z	punktu	
widzenia	 zasady	 pewności	 prawa	 –	 państwom	 człon-
kowskim	przyznaje	się	bowiem	dużą	dowolność	oceny	
działalności	 świadczeniodawcy,	 który	 na	 dodatek	 nie	
będzie	 mógł	 ze	 stuprocentową	 pewnością	 stwierdzić,	
czy	państwo	członkowskie	może	nałożyć	w	stosunku	do	
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świadczonych	przezeń	usług	medycznych	(w	tym	ambu-
latoryjnych)	„jedynie”	wymóg	uprzedniej	zgody	czy	też	
odmówić	takiej	zgody	w	ogóle.	

Podsumowując,	należy	stwierdzić,	że	twórcy	Dyrek-
tywy	pogorszyli	 sytuację	prawną	pacjentów	w	dostępie	
do	transgranicznych	świadczeń	pozaszpitalnych.	Przede	
wszystkim	odeszli	oni	od	dokonanego	przez	ETS	rozróż-
nienia	między	świadczeniami	szpitalnymi	a	pozaszpital-
nymi	(przy	wprowadzeniu	zliberalizowanych	wymogów	
dotyczących	tych	ostatnich),	które	przetrwało,	choć	w	nieco	
„okrojonej”	 formie,	w	propozycji	Dyrektywy.	Rezygna-
cja	z	tego	podziału	prowadzi	do	powstania	możliwości,	
iż	świadczenia	ambulatoryjne	będą	traktowane	tak	samo	
jak	świadczenia	szpitalne	i	w	praktyce	zostaną	poddane	
wymogowi	uprzedniej	zgody.	Wreszcie,	warunki	wpro-
wadzenia	uprzedniej	zgody	zostały	znacznie	złagodzo-
ne	w	stosunku	do	wskazań	Trybunału	oraz	uregulowane	
w	nieostry	sposób,	faworyzujący	państwa	członkowskie,	
które	szczególnie	w	obliczu	kryzysu	gospodarczego	nie	
będą	 z	 pewnością	 skore	 do	 zezwalania	 na	 korzystanie	
przez	własnych	obywateli	z	tych	pozaszpitalnych	świad-
czeń	w	innych	państwach	UE,	za	które	musiałyby	zapła-
cić.	

W	powyższej	 sytuacji	 odnaleźć	można	 analogię	 do	
reakcji	 państw	 członkowskich	 UE	 na	 orzeczenia	 ETS	
w sprawach Pierik I i II24.	W	ślad	za	tymi	wyrokami	Try-
bunału,	państwa	członkowskie	(przy	wsparciu	Parlamen-
tu	Europejskiego)	ograniczyły	prawa	pacjentów	do	uzy-
skania	 ponadgranicznych	 świadczeń	 medycznych.	
Podobna	 sytuacja	 miała	 miejsce	 przy	 okazji	 przyjęcia	
Dyrektywy.	 Przedmiotowe	 działanie	 w	 odniesieniu	 do	
Dyrektywy	ma	jednak	–	moim	zdaniem	–	o	 tyle	gorszy	
skutek,	iż	z	uwagi	na	naciski	państw	członkowskich	nie	
tylko	wprowadzono	w	Dyrektywie	rozwiązania	rodzące	
niepewność	prawną,	ale	w	dodatku	wdrożenie	Dyrekty-
wy	 w	 państwach	 członkowskich	 może	 pogłębić	 stan	
takiej	 niepewności.	 Z	 uwagi	 na	 charakter	 prawny	 tego	
instrumentu,	ostateczne	rozwiązania	mogą	bowiem	róż-
nić	się	między	poszczególnymi	państwami,	co	oczywi-
ście	może	się	przyczynić	do	jeszcze	dalej	idących	różnic	
i	 braku	 jasnej	 podstawy	 dla	 przemieszczających	 się	
w	obrębie	UE	pacjentów.	

Na	 taki	obraz	nakłada	się	konstatacja,	 iż	 równocze-
śnie	w	Unii	Europejskiej	istnieje	nadal	system	uzyskiwa-
nia	 ponadgranicznych	 świadczeń	 ambulatoryjnych	 na	
podstawie	 rozporządzeń	 koordynacyjnych	 oraz	 trzeci	
system	–	oparty	na	orzeczeniach	ETS.	To	wszystko	razem	
sprawia,	 iż	 paradoksalnie,	 mimo	 przyjęcia	 Dyrektywy	
2011/24/UE,	 dostęp	 pacjentów	 do	 ponadgranicznych	
świadczeń	ambulatoryjnych,	zamiast	się	poprawić,	może	
ulec	pogorszeniu.	

Transpozycja Dyrektywy 2011/24/UE w Polsce

Dyrektywa	 2011/24/UE	 musi	 zostać	 wdrożona	 do	
prawa	 polskiego	 najpóźniej	 do	 25	 października	 2013	
roku.	Transpozycja	ta	wprowadzi	nowe	kategorie	upraw-

nień	pacjentów,	bowiem	obecnie	obowiązujące	przepi-
sy	prawa	polskiego	co	do	zasady	nie	przewidują	możli-
wości	 zwrotu	 osobom	 uprawnionym	 do	 świadczeń	
opieki	 zdrowotnej	 w	 Polsce,	 kosztów	 pozaszpitalnych	
świadczeń	zdrowotnych	uzyskanych	odpłatnie	poza	gra-
nicami	 RP25.	 Transpozycja	ma	 zostać	 dokonana	 drogą	
nowelizacji	ustawy	o	świadczeniach	opieki	zdrowotnej	
finansowanej	 ze	 środków	 publicznych26	 oraz	 ustawy	
o	działalności	leczniczej27. 

Proponowane zmiany w ustawie o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanej ze środków 
publicznych i w ustawie o działalności leczniczej

Projekt	 nowelizacji	 ustawy	 o	 świadczeniach	 zdro-
wotnych,	wzorem	Dyrektywy,	nie	wprowadza	rozdziału	
na	świadczenia	szpitalne	i	pozaszpitalne.	Przewiduje	on,	
iż	 „mając na uwadze konieczność kontroli kosztów, 
które mogą obciążyć publiczny system opieki zdrowot-
nej (…), zakłada si�, że ustawodawca polski powinien 
skorzystać z możliwości regulowania skali korzystania 
przez polskich pacjentów z usług zdrowotnych w innych 
niż Rzeczypospolita �olska państwach członkowskich 
Unii Europejskiej, w zakresie dozwolonym przez dyrek-
tyw�”.	 W	 ustawie	 mają	 się	 znaleźć	 upoważnienia	 dla	
ministra	zdrowia	do	określenia	w	drodze	rozporządzenia	
szczegółowego	 wykazu	 świadczeń,	 których	 refundacja	
wymagać	 będzie	 uprzedniej	 zgody	 Prezesa	 NFZ.	 Przy	
wydawaniu	 tego	 rozporządzenia	minister	ma	 kierować	
się	 „dobrem świadczeniobiorców oraz gospodarnością 
i celowością wydatkowania środków publicznych”. Pro-
jekt	 polskiej	 ustawy	 ustanawia	więc	 znany	Dyrektywie	
system	uprzedniej	zgody,	który	ma	znaleźć	zastosowanie	
również	 w	 stosunku	 do	 świadczeń	 ambulatoryjnych.	
Ponadto,	 sformułowanie	 o	 możliwości	 „regulowania	
skali	korzystania	przez	polskich	pacjentów”	z	ponadgra-
nicznych	usług	zdrowotnych28	potwierdza	intencję	pol-
skiego	 ustawodawcy,	 że	 chodzi	 mu	 raczej	 o	 kontrolę	
liczby	pacjentów,	korzystających	z	transgranicznej	opie-
ki	zdrowotnej	(i	wydawanych	w	tym	celu	środków	NFZ),	
a	nie	o	rozwiązywanie	problemów	zdrowotnych	pacjen-
tów,	 skłaniających	 ich	 do	 poszukiwania	 ambulatoryj-
nych	świadczeń	medycznych	za	granicą29.

Za	 sprzeczną	 z	 celem	 Dyrektywy	 (a	 także	 nieostro	
sformułowaną,	co,	moim	zdaniem,	narusza	przewidzia-
ną	w	art.	7	ust.	6	Dyrektywy	zasadę	przejrzystego	syste-
mu	ustalania	kosztów	ponadgranicznej	opieki	zdrowot-
nej)	 uznać	 także	 należy	 propozycję	 Ministerstwa,	 aby	
uprzednia	 zgoda	NFZ	 była	 konieczna	 dla	 skorzystania	
z	 ponadgranicznego	 świadczenia	 medycznego,	 jeżeli	
dane	świadczenie	może	zostać	udzielone	w	RP	„w cza-
sie nieprzekraczającym maksymalnego dopuszczalnego 
czasu oczekiwania”.	 Takiego	 kryterium	nie	 przewiduje	
w	szczególności	art.	8	ust.	6	Dyrektywy	 (wskazuje	ona	
jedynie	 na	 możliwość	 odmowy	 wydania	 uprzedniej	
zgody	 przez	 państwo	 członkowskie	 ubezpieczenia	
w	 przypadku,	 gdy	 ponadgraniczna	 opieka	 zdrowotna	
„może być świadczona (…) w terminie uzasadnionym 
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przesłankami medycznymi”)	ani	w	innym	przepisie	art.	8	
Dyrektywy.	 Stosownie	 zaś	 do	 art.	 7	 ust.	 8	 Dyrektywy,	
państwo	członkowskie	ubezpieczenia	w	takim	przypad-
ku	nie	może	uzależniać	zwrotu	kosztów	ponadgranicz-
nej	 opieki	 zdrowotnej	 od	 uzyskania	 uprzedniej	 zgody.	
Ponadto,	 nie	 istnieją	 obecnie	 przejrzyste	mechanizmy,	
pozwalające	 ustalić,	 jak	 długi	 czas	 oczekiwania	 na	
otrzymanie	świadczenia	jest	„maksymalnie	dopuszczal-
ny”30.	 Rodzić	 to	może	 niekorzystne	 skutki	 dla	 pacjen-
tów,	którzy	mogą	być	arbitralnie	zmuszani	do	dodatko-
wego	 oczekiwania	 z	 uwagi	 na	 rzekomy	 brak	 upływu	
„maksymalnego”	okresu.	Skutki	takie	mogą	w	szczegól-
ności	 pojawić	 się	w	 odniesieniu	 do	 ponadgranicznych	
świadczeń	 ambulatoryjnych,	 w	 przypadku	 których	
pacjenci	 mogą	 być	 bardziej	 skłonni	 (w	 stosunku	 do	
świadczeń	szpitalnych),	aby	oczekiwać	na	upływ	„mak-
symalnego”	okresu	przed	skorzystaniem	z	takiego	świad-
czenia	 za	 granicą	 (np.	 ze	 względu	 na	 fakt,	 iż	 usługi	
ambulatoryjne	 bywają	 postrzegane	 jako	 takie,	 na	 które	
można	dłużej	oczekiwać).	W	oczywisty	sposób	naruszać	
to	 będzie	 prawa	 pacjentów	 do	 skorzystania	 z	 takich	
usług.	

Co	więcej,	w	odniesieniu	do	wymogów	związanych	
z	 wprowadzeniem	 szczegółowego	 wykazu	 świadczeń,	
które	wymagać	będą	uzyskania	uprzedniej	zgody	Prezesa	
NFZ,	ustawodawca,	przewidując	konieczność	kierowania	
się	„gospodarnością i celowością wydatkowania środków 
publicznych” wprowadza	 wymóg	 zupełnie	 nieznany	
Dyrektywie,	na	dodatek	sformułowany	nieprecyzyjnie31. 
Poza	tym,	twórcy	ustawy	wydają	się	w	ten	sposób	chronić	
interesy	gospodarcze	państwa,	co	(o	ile	nie	jest	odpowied-
nio	uzasadnione)	 stanowi	naruszenie	 swobodnego	prze-
pływu	usług	na	rynku	wewnętrznym	UE.	

W Założeniach	 przewiduje	 się	 ponadto,	 iż	 zwrot	
kosztów	 ponadgranicznych	 świadczeń	 zdrowotnych	
(a	więc	także	tych	wykonywanych	poza	szpitalami)	nie	
będzie	 obejmował	 leków	 zakupionych	 w	 innych	 niż	
Polska	państwach	członkowskich	UE	(a	także	w	polskich	
aptekach	 na	 podstawie	 recepty	 wystawionej	 w	 innym	
państwie	członkowskim),	które	w	Polsce	są	refundowane	
ze	 środków	 publicznych	 tylko	 w	 ramach	 programów	
lekowych32. 

Przewidziane	 w	 Założeniach	 rozwiązanie	 stanowi	
naruszenie	normy	sformułowanej	w	art.	1	ust.	3	Dyrekty-
wy	 2011/24/UE.	 Wyłącza	 ona	 bowiem	 zastosowanie	
Dyrektywy	jedynie	wobec	pewnych	kategorii	świadczeń,	
wskazanych	w	art.	1	ust.	3	litery	a-c).	Wśród	wyłączeń,	
wskazanych	 w	 omawianym	 przepisie	 nie	 ma	 jednak	
leków.	Warto	zauważyć,	iż	przewidziane	przez	Założe-
nia	wyłączenie	 dotyczące	 leków	 jest	 tym	bardziej	 nie-
zrozumiałe,	iż	ustawodawca	sam	dostrzega,	iż	w	„kate-
gorii transgranicznej opieki zdrowotnej, zgodnie z art. 3 
dyrektywy, mieszczą si� również produkty lecznicze 
i wyroby medyczne zakupione w innym państwie człon-
kowskim (art. 3 lit. a dyrektywy), a także leki zakupione 
w Rzeczpospolitej �olskiej na podstawie recepty wysta-
wionej w innym państwie członkowskim Unii Europej-
skiej (art. 3 lit. e dyrektywy)”33.	Tym	samym	ustawodaw-

ca	przyznaje,	iż	ustanawia	rozwiązanie,	które	jest	nie	do	
pogodzenia	z	tekstem	Dyrektywy.	Rozwiązanie	to	kłóci	
się	 również	 z	 ogólną	 ideą	 Dyrektywy,	 ograniczając,	
a	nawet	uniemożliwiając	osiągnięcie	jej	podstawowego	
celu,	czyli	równego	dostępu	do	świadczeń	opieki	zdro-
wotnej na terenie UE34.	 Farmakoterapia	 (stosowana	
zarówno	przez	 lekarza,	 jak	 i	przez	pacjenta	na	podsta-
wie	 przepisanej	 mu	 recepty)	 jest	 bowiem	 integralnym	
i	 nieodłącznym	 składnikiem	 udzielanego	 świadczenia	
opieki	zdrowotnej.	W	ten	sposób	pozbawia	się	pacjenta	
prawa	do	uzyskania	efektywnego	świadczenia	medycz-
nego,	na	dodatek	w	imię	ochrony	wartości	o	ekonomicz-
nym	charakterze,	której	proporcjonalność	i	konieczność	
są	bardzo	problematyczne.	

Rozwiązania	proponowane	przez	Ministerstwo	Zdro-
wia	 przewidują	 również,	 że	 zwrot	 kosztów	 ponadgra-
nicznego	świadczenia	medycznego	przysługiwać	będzie	
w	wysokości	odpowiadającej	kwocie	refundacji	uzyski-
wanej	 przez	 polskich	 świadczeniodawców	 z	 tytułu	
udzielenia	takiego	samego	lub	zbliżonego	świadczenia,	
na	 podstawie	 umowy	 o	 udzielanie	 świadczeń	 opieki	
zdrowotnej;	zwrot	nie	będzie	mógł	 jednak	przekraczać	
kwoty	 wydatków	 rzeczywiście	 poniesionych	 przez	
pacjenta,	wynikających	z	rachunku	wystawionego	przez	
podmiot	 wykonujący	 działalność	 leczniczą	 w	 innym	
państwie	 członkowskim	 UE.	 Takie	 rozwiązanie	 prima 
facie	wydaje	się	zgodne	z	art.	7	ust.	4	Dyrektywy.	 Jed-
nakże,	Dyrektywa	nakazuje	ponadto	w	art.	7	ust.	6,	aby	
państwa	członkowskie	miały	przejrzysty	system	oblicza-
nia	kosztów	tego	rodzaju,	oparty	na	obiektywnych,	nie-
dyskryminacyjnych,	 znanych	 z	 góry	 kryteriach	 i	 stoso-
wany	 na	 odpowiednim	 poziomie	 administracyjnym.	
Obawiać	się	należy,	iż	brak	takiego	systemu	w	pierwszej	
kolejności	 dotknie	 właśnie	 pacjentów,	 starających	 się	
o	 uzyskanie	 świadczeń	 pozaszpitalnych,	 którzy	 z	 tego	
powodu	 mogą	 „odkładać”	 skorzystanie	 z	 nich,	 jako	
z	usług,	na	które	można	jeszcze	oczekiwać	(z	uwagi	na	
to,	 iż	 mogą	 być	 postrzegane	 jako	 mniej	 „pilne”	 niż	
świadczenia	szpitalne).	

Z	punktu	widzenia	interesów	pacjentów	pozytywnie	
należy	natomiast	 ocenić	 przewidywane	w	Założeniach 
uregulowania	ustawy	o	świadczeniach	w	odniesieniu	do	
utworzenia	 krajowego	 punktu	 kontaktowego	 do	 spraw	
opieki	zdrowotnej	w	innych	państwach	członkowskich.	
Realizują	one	bowiem	obowiązek	przewidziany	w	art.	6	
ust.	1	Dyrektywy.	Ministerstwo	Zdrowia	przewiduje,	 iż	
zapytania	pacjentów	z	innych	państw	członkowskich	UE	
będą	 mogły	 być	 przyjmowane	 i	 załatwiane	 również	
w	języku	angielskim. 

Zmiany	o	podobnym	charakterze,	dotyczące	realiza-
cji	zobowiązań	państwa	członkowskiego	do	udzielania	
odpowiednich	 informacji,	 zawierać	ma	–	 stosownie	do	
Założeń –	 również	 nowelizacja	 ustawy	 o	 działalności	
leczniczej.	Tę	część	przepisów	należy	ocenić	pozytyw-
nie.	Przede	wszystkim,	doprecyzowują	one	sposób	infor-
mowania	pacjentów	o	 transgranicznych	 świadczeniach	
medycznych.	 Na	 uznanie	 zasługuje	 wprowadzenie	
w	nowelizacji	ustawy	przepisu	zakazującego	uzależnia-
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nia	 ceny	 świadczenia	 od	 kraju	 pochodzenia	 pacjenta.	
Wykluczy	 to	możliwość	mniej	korzystnego	 traktowania	
pacjentów	z	państw	członkowskich	UE	innych	niż	Pol-
ska. 

Podsumowanie

Analiza	proponowanych	przez	Ministerstwo	Zdrowia	
rozwiązań	 transponujących	 Dyrektywę	 do	 polskiego	
porządku	prawnego	prowadzi	do	konstatacji,	iż	ustawo-
dawca	podjął	wysiłek,	 aby,	 przynajmniej	 z	 formalnego	
punktu	widzenia,	zapewnić	korzystanie	z	ponadgranicz-
nej	 ambulatoryjnej	 opieki	 zdrowotnej	 przez	 polskich	
pacjentów	(oraz	przez	pacjentów	z	innych	państw	człon-
kowskich	 UE	 w	 Polsce).	 Zdecydowane	 obawy	 budzą	
natomiast	przepisy	regulujące	faktyczny	dostęp	do	takie-
go	leczenia.	Przewidują	one	bowiem	normy,	które	albo	
(jak	w	przypadku	refundacji	dotyczącej	leków,	czy	mak-
symalnego	dopuszczalnego	czasu	oczekiwania	na	uzy-
skanie	 świadczenia	 ambulatoryjnego)	 są	 niezgodne	
z	 przepisami	Dyrektywy,	 albo	 ustanawiają	 dodatkowe,	
obciążające	 pacjentów	 wymagania,	 nieprzewidziane	
przez	 Dyrektywę,	 bądź	 których	 niejasne	 (bądź	 wręcz	
arbitralne)	sformułowania	mogą	spowodować	brak	moż-
liwości	 lub	 przynajmniej	 znaczne	 utrudnienie	 dostępu	
do	 pozaszpitalnych	 świadczeń	 medycznych	 w	 innych	
państwach	 członkowskich.	 W	 projektowanych	 regula-
cjach	można	dostrzec	lęk	ustawodawcy,	że	koszty	pozasz-
pitalnych	świadczeń	medycznych,	wykonanych	w	innych	
państwach	członkowskich	będą	musiały	być	refundowa-
ne	 i	 będą	 obciążały	 budżet	NFZ.	Należy	 jedynie	mieć	
nadzieję,	 iż	 w	 pracach	 nad	 ustawą	 parlamentarzyści	
wypracują	 rozwiązania,	 które	 szanując	 ograniczenia	
budżetu	 NFZ,	 będą	 zgodne	 z	 gwarantowanymi	 przez	
Dyrektywę	2011/24/UE	prawami	pacjentów	do	korzysta-
nia	 z	 transgranicznych	 ambulatoryjnych	 świadczeń	
medycznych.	

Konkluzje

Ukształtowanie	w	orzecznictwie	 Trybunału	 systemu	
prawnego	uzyskiwania	omawianych	ponadgranicznych	
świadczeń	medycznych	(w	tym	ambulatoryjnych),	odręb-
nego	 od	 systemu	 opartego	 na	 unijnych	 rozporządze-
niach	koordynacyjnych,	spowodowało	chaos	interpreta-
cyjny,	negatywnie	wpływający	na	pewność	prawa	i	reali-
zację	praw	pacjentów.	

Aby	 rozwiązać	 ten	 problem,	 jak	 też	 z	 uwagi	 na	
konieczność	zabezpieczenia	praw	pacjentów	w	sytuacji	
zwiększającej	się	podaży	ponadgranicznych	usług	zdro-
wotnych,	 uchwalono	Dyrektywę	 2011/24/UE.	 Z	 uwagi	
na	 różne,	wykluczające	 się	 interesy	 instytucji,	 pracują-
cych	nad	Dyrektywą,	 ostateczny	 jej	 kształt	 odbiega	od	
propozycji	 Komisji,	 niestety	 ze	 szkodą	 dla	 pacjentów.	
Równocześnie	 nie	 porządkuje	 istniejącego	 stanu	praw-
nego. 

Symptomatycznego	 w	 tym	 względzie	 przykładu	
dostarcza	 zagadnienie	 podziału	 na	 usługi	 szpitalne	
i	pozaszpitalne	(ambulatoryjne).	Podział	ten	zakładał,	iż	
usługi	ambulatoryjne	powinny	zasadniczo	być	dostępne	
dla	pacjentów	z	innych	państw	członkowskich	bez	prze-
szkód	formalnych,	które	można	w	pewnym,	uzasadnio-
nym	 stopniu	 nałożyć	 na	 usługi	 szpitalne,	 utrzymano	
również	 w	 Projekcie	 Dyrektywy	 2011/24/UE.	 Niestety	
ostateczna	wersja	Dyrektywy	nie	 tylko	znosi	 to	 rozróż-
nienie,	ale,	co	najważniejsze,	zrównując	obydwie	kate-
gorie	ponadgranicznych	usług	zdrowotnych,	poddaje	je	
wymogom	 formalnym,	 idącym	 znacznie	 dalej	 niż	
orzecznictwo	ETS.	W	konsekwencji,	Dyrektywa	zamiast	
umacniać	 prawa	 pacjentów	 do	 otrzymania	 świadczeń	
ambulatoryjnych	 w	 innych	 państwach	 członkowskich,	
de facto	 je	 ogranicza,	 i	 to	 w	 sposób,	 który	 przyznaje	
państwom	członkowskim	możliwość	arbitralnego	działa-
nia. 

Propozycje	projektów	ustaw	transponujących	Dyrek-
tywę	 2011/24/UE	 do	 prawa	 polskiego,	 przedstawione	
przez	Ministerstwo	Zdrowia	(przy	czym	wyżej	zanalizo-
wano	 jedynie	 Założenia,	 gdyż	 brak	 jeszcze	 tekstów	
ustaw	 nowelizacyjnych),	 zmierzają	 w	 tym	 samym	 kie-
runku.	Analiza	Założeń	prowadzi	do	wniosku,	iż	zasad-
niczym	celem	ustawodawcy	będzie	ograniczenie	możli-
wości	korzystania	przez	polskich	pacjentów	z	ponadgra-
nicznych	 świadczeń	 ambulatoryjnych.	 Znajdujące	 się	
w	fazie	projektowania	przepisy,	opierające	się	na	niepre-
cyzyjnych	 sformułowaniach	 Dyrektywy,	 zmierzają	 do	
przyznania	ustawodawcy	prawa	do	limitowania	„wypły-
wu”	 pacjentów	 za	 pomocą	 systemu	 uprzednich	 zgód.	
Przyjęcie	 tych	przepisów	w	proponowanym	przez	pol-
skiego	prawodawcę	kształcie	przyczynić	się	może	zatem	
do	dalszego	pogorszenia	stanu	pewności	prawa	w	odnie-
sieniu	do	korzystania	z	ponadgranicznych	usług	ambula-
toryjnych	 przez	 polskich	 pacjentów.	 Transponowanie	
przepisów	 w	 omawianym	 kształcie	 stanie	 się	 również	
nieudaną	implementacją	orzecznictwa	Trybunału,	które	
Dyrektywa	 miała	 kodyfikować	 i	 wykorzystywać	 dla	
dobra	pacjentów.	A	zatem	–	prawodawca	unijny	odszedł	
od	judykatury	TSUE,	która	liberalizowała	dostęp	pacjen-
tów	 do	 świadczeń	 opieki	 medycznej	 w	 innych	 pań-
stwach	członkowskich.	Polski	ustawodawca,	w	 ramach	
możliwości	wynikających	z	charakteru	instrumentu,	jakim	
jest	 dyrektywa,	 planuje	 zaś	 wprowadzenie	 rozwiązań,	
które	jeszcze	bardziej	ograniczą	uprawnienia	pacjentów,	
dotyczące	uzyskiwania	 takiego	dostępu.	W	ten	sposób,	
wbrew	deklarowanym	intencjom	ustawodawcy,	przepisy	
te	 przyczynią	 się	 do	 umocnienia	 pozycji	 krajowych	
organów	ochrony	zdrowia,	a	nie	praw	pacjentów.	
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