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Wyroby medyczne, badania i ich finansowanie 
w dobie pandemii
Bezpłatne badania i darowizny wyrobów medycznych (perspektywa prawna)
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Badania laboratoryjne | Kto może je sfinansować pacjentowi? (1)

Co do zasady, wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje uprawnienie do otrzymania

skierowania na medyczne badania laboratoryjne, jeśli ich stan zdrowia uzasadnia ich wykonanie na koszt NFZ; skierowanie

musi być wystawione przez lekarza i wykonane w placówce posiadającej umowę z NFZ.

Test na COVID (wg zaleceń MZ zostaje zlecony w następujących przypadkach):

 temperatura ciała powyżej 38 stopni Celsjusza

 kaszel

 duszność

 utrata węchu lub smaku

Problemy praktyczne:

◦ Długi czas oczekiwania na wizytę lekarską (decyduje kolejność zgłoszeń)

◦ Konieczność wykonania badania w placówce posiadającą umowę z NFZ
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Badania laboratoryjne | Kto może je sfinansować pacjentowi? (2)

Pacjent jest uprawniony do otrzymania od Funduszu zwrotu

kosztów świadczenia opieki zdrowotnej, będącego świadczeniem

gwarantowanym, udzielonego na terytorium innego niż

Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE lub EOG. Przy

czym, przepisu tego nie stosuje się do obowiązkowych szczepień

ochronnych.

Z uwagi na fakt, że szczepienie przeciwko COVID-19 zgodnie

z polskim prawem (art. 42b) nie jest obowiązkowym szczepieniem

ochronnym, ani świadczeniem gwarantowanym:

uzyskanie świadczenia, w postaci szczepienia na COVID-19

w innym kraju UE będzie oznaczało, że pacjent w całości będzie

musiał pokryć jego koszt z własnych środków. Natomiast, pacjent

nie będzie zobowiązany do pokrycia kosztów diagnostyki

związanej z COVID-19 (test).



Darowizna
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Darowizna | Charakter

Kiedy mamy do czynienia z umową darowizny?

Wtedy kiedy darczyńca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pod tytułem darmym!

Istotą darowizny jako czynności nieodpłatnej jest więc brak po drugiej stronie ekwiwalentu w postaci świadczenia

wzajemnego, ale niezwykle istotna jest też motywacja darczyńcy i obdarowanego.

Ekwiwalentność lub jej brak w umowach obligacyjnych ma charakter 
subiektywny i nie może być korygowana wbrew woli stron.

Podstawą oceny musi pozostawać uzgodniona pomiędzy 
stronami causa dokonywanego przysporzenia.

Obciążenie obdarowanego poleceniem nie przekształca umowy 
darowizny w inną umowę.

Zgodnie z poglądem utrwalonym w doktrynie, darowizna może 
przybierać postać umowy warunkowej lub z zastrzeżeniem terminu.
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Darowizna | Jak skonstruować umowę?

 Umowa musi posiadać elementy pozwalające do zidentyfikowania jej, jako umowy darowizny!

 Umowa musi zawierać opis przedmiotu darowizny (na czym polega darowizna lub czym jest)

 Obciążenie obdarowanego poleceniem nie przekształca umowy darowizny w inną umowę.

 Nie należy „mieszać” umowy darowizny z innego typu umowami.

 Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez

zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.
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Darowizna | Inne umowy

Nie stanowią darowizny bezpłatne przysporzenia, gdy zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy

uregulowanej innymi przepisami (lub motywacją, której celem nie jest przysporzenie darmowe)

 „Darowizna” na rzecz pracownika – nie ma charakteru darowizny, gdyż rzadko

kiedy odbywa się pod tytułem (lub motywacją) darmym (lub jest niezwykle ciężko

to udowodnić).

 „Darowizna” na rzecz kontrahenta w celu wywołania z jego strony określonego

zachowania (np. „podarujemy, jeśli Państwo ogłosicie to w prasie”).

 „Darowizna” na rzecz zleceniobiorcy w celu, który ułatwi mu wykonanie zlecenia

(np. sfinansowanie wykładowcy diagnostyki przed szkoleniem, które ma wykonać

w imieniu „darczyńcy”).

* Organizatorzy badań klinicznych nie mogą sponsorować testów na COVID-19 w oderwaniu od umowy badania i innej

dokumentacji badania klinicznego. Stosowna dokumentacja powinna zostać w tym zakresie uaktualniona.
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Darowizna | Na walkę z COVID-19 (preferencje podatkowe)

Darowiznę przekazaną na walkę z COVID-19 mogą otrzymać:

Podmioty wykonujące działalność leczniczą 
(ale publiczne i wpisane do specjalnego 

rejestru!)
Agencja Rezerw Materiałowych

Centralna Baza Rezerw Sanitarno-
Przeciwepidemicznych

Domy dla matek z małoletnimi dziećmi i 
kobiet w ciąży, noclegownie, schroniska dla 

osób bezdomnych, w tym z usługami 
opiekuńczymi, ośrodki wsparcia, rodzinne 

domy pomocy oraz domy pomocy społecznej, 
o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
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Dobry zwyczaj | Kodeksy etyczne

Darowizny i granty (zarówno pieniężne, jak i rzeczowe) na rzecz organizacji ochrony zdrowia

lub organizacji pacjentów są dozwolone jedynie, gdy:

 są przekazywane w jasno określonym celu wsparcia ochrony zdrowia, badań lub edukacji,

 są udokumentowane, a dokumentacja jest przechowywana przez darczyńcę,

 nie stanowią zachęty do rekomendowania, przepisywania, nabycia, zaopatrzenia, sprzedaży

lub stosowania określonych produktów leczniczych.

Z zastrzeżeniem przepisów Prawa farmaceutycznego i niniejszego Kodeksu,

darowizny i granty na rzecz osób fizycznych są niedopuszczalne.
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Darowizna | Niedozwolone praktyki (1)

Art. 57 PF [Produkty objęte zakazem reklamy]

1. Zabrania się kierowania do publicznej wiadomości reklamy dotyczącej produktów

leczniczych:

 wydawanych wyłącznie na podstawie recepty;

 zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe;

 umieszczonych na wykazach leków refundowanych, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz

dopuszczonych do wydawania bez recept o nazwie identycznej z umieszczonymi na tych

wykazach.

1a. Przepis ust. 1 dotyczy również reklamy produktu leczniczego, którego nazwa jest identyczna z

nazwą produktu leczniczego wydawanego wyłącznie na podstawie recepty.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy szczepień ochronnych określonych w komunikacie Głównego Inspektora

Sanitarnego, wydanym na podstawie art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu

oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
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Darowizna | Niedozwolone praktyki (2)

 Mieszanie umowy darowizny z innymi typami umów.

 Niewłaściwa motywacja, która jest przez darczyńcę egzekwowana w stosunku do obdarowanego.

 W przypadku podmiotów regularnie dokonywujących darowizn – brak przejrzystych kryteriów doboru obdarowanych.

 Przekazywanie darowizn osobom reprezentującym daną instytucję, a nie instytucji.

 Przekazywanie darowizn pracownikom lub osobom pełniącym funkcję, które wykluczają przyjmowanie darowizn.
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Darowizna | Niedozwolone praktyki (3)

Zabrania się kierowania do osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami

leczniczymi reklamy produktu leczniczego polegającej na wręczaniu, oferowaniu i obiecywaniu korzyści

materialnych, prezentów i różnych ułatwień, nagród, wycieczek oraz organizowaniu i finansowaniu spotkań

promocyjnych produktów leczniczych, podczas których przejawy gościnności wykraczają poza główny cel tego

spotkania.

Zakazuje się przedsiębiorcy zajmującemu się wytwarzaniem lub obrotem lekami, środkami spożywczymi specjalnego

przeznaczenia żywieniowego, wyrobami medycznymi podlegającymi refundacji:

uzależniania zawarcia umowy dotyczącej tych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

żywieniowego, wyrobów medycznych lub uzależniania treści tej umowy od przyjęcia lub spełnienia przez:

 a) innego przedsiębiorcę zajmującego się wytwarzaniem lub obrotem lekami, środkami spożywczymi

specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobami medycznymi podlegającymi refundacji,

 b) podmiot prowadzący aptekę,

 c) kierownika apteki,

 d) osobę wydającą leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne objęte

refundacją

świadczenia niezwiązanego z przedmiotem tej umowy, w tym korzyści majątkowej lub osobistej i stosowania wobec

podmiotów wymienionych w pkt 1 niejednolitych warunków umów. Umowy sprzeczne z ust. 1 są w tym zakresie

nieważne.
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Badania laboratoryjne | Kto może je sfinansować pacjentowi?

Przedsiębiorca?

Organizator programu 
zdrowotnego / badań 

przesiewowych 
(np. województwo)

Pracodawca 
(tylko za 

zgodą 
pracownika!)

NFZ

 Program przesiewowy dla pacjentów finansowany

przez firmę prywatną (bez zbierania danych

osobowych pacjentów)

 Darowizna rzeczowa lub finansowa
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Darowizna | Maseczki i inne produkty, a refundacja i MZ

O lekach z darowizn decyduje szpital

29.01.2018

Ostatnia modyfikacja: 01.02.2018 15:16 Rafał Babraj

Pierwsza publikacja: 01.02.2018 15:16 Rafał Babraj

Odnosząc się do informacji, które mogą wzbudzać niepokój, wyjaśniamy, że ustawa refundacyjna

obejmuje wyłącznie produkty lecznicze, które są refundowane. Przepisy nie odnoszą się bezpośrednio do kwestii darowizny

leków refundowanych, ale pozwalają na to, aby np. firma farmaceutyczna sprzedawała refundowane leki do szpitali

za symboliczną złotówkę lub przekazywała je w formie darowizny.

Przepisy ustawy o refundacji nie dotyczą leków nierefundowanych. Kwestia przekazywania i stosowania tych leków pozostaje

w gestii placówek leczniczych. Ustawa o refundacji ani przepisy o RDTL nie zabraniają przyjmowania przez szpital leków

w formie darowizn ani stosowania ich u pacjentów.

Decyzja o umożliwieniu pacjentom przyjmowania nierefundowanych leków onkologicznych zakupionych ze środków

pochodzących z darowizn lub o ewentualnej odmowie leczenia ich tymi lekami należy do dyrekcji szpitala.
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Darowizna | Odpowiedzialność darczyńcy

 Darczyńca jest obowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania,

jeżeli szkoda została wyrządzona umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

 Jeżeli darowizna ma wady, darczyńca obowiązany jest do naprawienia szkody, którą wyrządził przez to, że wiedząc

o wadach nie zawiadomił o nich obdarowanego!

Ograniczenie odpowiedzialności:

Odpowiedzialność darczyńcy jest w sposób zasadniczy ograniczona, ponieważ

nie obejmuje całości szkody wynikającej z wadliwości rzeczy (w tym np.

zmniejszonej wartości rzeczy), ale jedynie te następstwa, które spowodowane

są brakiem powiadomienia obdarowanego o wadzie w czasie właściwym (np.

nakłady poczynione na rzecz w przewidywaniu określonego sposobu jej

wykorzystania, jeżeli stało się ono niemożliwe ze względu na istniejącą wadę).

Jest to więc szczególna postać odpowiedzialności w granicach tzw. ujemnego

interesu umowy.
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Darowizna | Odpowiedzialność darczyńcy (darowizny zagraniczne)

Przedsiębiorca ma obowiązek zgłaszania Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu,

zamiaru lub dokonania:

wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zbycia podmiotowi

prowadzącemu działalność poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

żywieniowego lub wyrobów medycznych (zawartych w obwieszczeniu MZ

stanowiącym wykaz produktów zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Polski.



/ Kontakt

Anna Mirek specjalizuje się w prawie ochrony zdrowia oraz prawie własności intelektualnej. Od wielu lat doradza
międzynarodowym korporacjom oraz dużym polskim firmom w tych obszarach.

Posiada doświadczenie doradztwa na rzecz kluczowych firm z sektora farmaceutycznego oraz wyrobów medycznych w
kwestiach regulacyjnych, w szczególności w zakresie badań klinicznych, reklamy i refundacji. Ponadto, specjalizuje się
w prawie własności intelektualnej, w szczególności w sprawach związanych z ochroną patentową, wyłącznością
danych oraz ochronie danych osobowych. Jej doświadczenie obejmuje także doradztwo prawne dla przedsiębiorców z
sektora żywnościowego, w tym refundację środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
problematykę klasyfikacji tzw. produktów z pogranicza. Ponadto posiada doświadczenie w zakresie zagadnień
compliance i antykorupcyjnych.

Anna jest także byłym arbitrem w sądzie dyscyplinarnym największego stowarzyszenia MedTech w Polsce (POLMED).
Prelegent i trener na wielu konferencjach, kongresach i warsztatach.

Anna Mirek 
Radca prawny 
Senior Associate 

+48 604 241 617 
anna.mirek@noerr.com 

18



/Biura Noerr
Alicante
Noerr Alicante IP, S.L. 

Avenida México 20

03008 Alicante

Spain

T +34 965 980480

Berlin
Noerr PartGmbB

Charlottenstraße 57

10117 Berlin

Germany

T +49 30 20942000

Bratislava
Noerr s.r.o.

AC Diplomat

Palisády 29/A

81106 Bratislava

Slovakia 

T +421 2 59101010

Brussels
Noerr PartGmbB

Boulevard du Régent 47-48

1000 Brussels

Belgium

T +32 2 2745570

Bucharest
S.P.R.L. Menzer & Bachmann - Noerr

Str. General Constantin

Budişteanu nr. 28 C, Sector 1

010775 Bucharest

Romania

T +40 21 3125888

Budapest
Kanzlei Noerr & Partner

Fő utca 14-18

1011 Budapest

Hungary

T +36 1 2240900

Dresden
Noerr PartGmbB

Paul-Schwarze-Straße 2

01097 Dresden

Germany

T +49 351 816600

Düsseldorf
Noerr PartGmbB

Speditionstraße 1

40221 Düsseldorf

Germany

T +49 211 499860

Frankfurt am Main
Noerr PartGmbB

Börsenstraße 1

60313 Frankfurt am Main

Germany

T +49 69 9714770

Hamburg
Noerr PartGmbB

Jungfernstieg 51

20354 Hamburg 

Germany

T +49 40 3003970

London
Noerr PartGmbB

Tower 42

25 Old Broad Street

London EC2N 1HQ

United Kingdom

T +44 20 75624330

Moscow
Noerr OOO

1-ya Brestskaya ul. 29

Pf. 247

125047 Moscow

Russian Federation

T +7 495 799 56 96

Munich
Noerr PartGmbB

Brienner Straße 28

80333 Munich

Germany

T +49 89 286280

New York
Noerr PartGmbB

Representative Office

885 Third Avenue, Suite 2610 

New York, NY 10022

USA

T +1 212 4331396

Prague
Noerr s.r.o.

Na Poříčí 1079/3a

110 00 Prag 1

Czech Republic

T +420 233 112111

Warsaw
Noerr Biedecki sp.k.

Al. Jerozolimskie 93

02-001 Warsaw

Poland

T  +48 22 378 85 00

info@noerr.com

noerr.com

© Noerr PartGmbB


	Wyroby medyczne, badania i ich finansowanie w dobie pandemii
	Finansowanie badań laboratoryjnych
	Badania laboratoryjne | Kto może je sfinansować pacjentowi? (1)
	Badania laboratoryjne | Kto może je sfinansować pacjentowi? (2)
	Darowizna
	Darowizna | Charakter
	Darowizna | Jak skonstruować umowę?
	Darowizna | Inne umowy
	Darowizna | Na walkę z COVID-19 (preferencje podatkowe)
	Dobry zwyczaj | Kodeksy etyczne
	Darowizna | Niedozwolone praktyki (1)
	Darowizna | Niedozwolone praktyki (2)
	Darowizna | Niedozwolone praktyki (3)
	Badania laboratoryjne | Kto może je sfinansować pacjentowi?
	Darowizna | Maseczki i inne produkty, a refundacja i MZ
	Darowizna | Odpowiedzialność darczyńcy
	Darowizna | Odpowiedzialność darczyńcy (darowizny zagraniczne)
	Kontakt
	Biura Noerr

