
  

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 12 listopada 2020 r. 

Poz. 1999 

 

ROZPORZĄDZENIE  

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 4 listopada 2020 r. 

w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw  

z zakresu działania Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 

Na podstawie art. 13 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2325) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozpoznawanie spraw z zakresu działania Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczących wydawania de-

cyzji administracyjnych: 

1) w sprawach zwrotu kosztów świadczenia opieki zdrowotnej, będącego świadczeniem gwarantowanym, udzielonego 

na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa – strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwanego dalej „zwrotem kosztów”, o których mowa w art. 42d 

ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492, 1493, 1578 i 1875), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”, 

2) o odmowie zwrotu kosztów, o których mowa w art. 42d ust. 2 ustawy o świadczeniach, 

3) ustalających obowiązek zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty z tytułu zwrotu kosztów, wysokość tej kwoty oraz termin 

płatności, o których mowa w art. 42d ust. 21 ustawy o świadczeniach, 

4) w sprawach wydawania zgód na pokrycie kosztów transportu do miejsca dalszego leczenia w kraju, o których mowa 

w art. 42i ust. 9 ustawy o świadczeniach, 

5) ustalających obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w przypadkach określonych 

w art. 50 ust. 16 ustawy o świadczeniach, które Narodowy Fundusz Zdrowia poniósł zgodnie z art. 50 ust. 15 tej 

ustawy, wysokość tych kosztów oraz termin płatności, o których mowa w art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach 

– w których strona skarżąca będąca osobą fizyczną zamieszkuje poza obszarem właściwości Wojewódzkiego Sądu Admi-

nistracyjnego w Warszawie, przekazuje się wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości stro-

na skarżąca zamieszkuje. 

§ 2. Jeżeli w sprawach, o których mowa w § 1, nie można ustalić sądu właściwego do rozpoznania sprawy zgodnie 

z § 1, sądem właściwym jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. 

§ 3. Rozpoznawanie spraw z zakresu działania Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczących wydawania de-

cyzji administracyjnych uwzględniających lub oddalających odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania w sprawie 

zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 154 ust. 3 ustawy o świadczeniach, 

w których miejsce składania ofert określone w ogłoszeniu o postępowaniu w trybie konkursu ofert albo zaproszeniu do 

rokowań zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 139 ust. 9 ustawy o świadczeniach, znajduje się poza obszarem 

właściwości Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, przekazuje się wojewódzkim sądom administracyj-

nym, na których obszarze właściwości znajduje się miejsce składania ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, określone w ogłoszeniu o postępowaniu w trybie konkursu ofert albo zaprosze-

niu do rokowań zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 139 ust. 9 ustawy o świadczeniach. 
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§ 4. Sprawy, o których mowa w § 1 i § 3, zarejestrowane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia 

w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, rozpoznaje ten Sąd. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda 

 

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki 
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