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 Warszawa, 13 czerwca 2012 r.
SEJM  
POLITEJ POLSKIEJ 
I kadencja 

Rady Ministrów  
-140-80(4)/12  

Pani  
Ewa Kopacz 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

zekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec 
o projektu ustawy 

o zmianie ustawy o działalności 
leczniczej oraz zmianie niektórych 
innych ustaw (druk nr 388). 

nocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra Zdrowia 
ntowania Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych.  

 

 
          (-) Donald Tusk 
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STANOWISKO RZĄDU  
WOBEC POSELSKIEGO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY  

O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZMIANIE NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW 
 

Przekazany do zaopiniowania poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności 

leczniczej oraz zmianie niektórych ustaw (druk nr 388) dotyczy zmiany przepisów regulujących 

sytuację prawną niektórych podmiotów leczniczych, tj. fundacji i stowarzyszeń, których celem 

statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza 

prowadzenie działalności leczniczej oraz kościołów, kościelnych osób prawnych lub związków 

wyznaniowych. Projekt ustawy zawiera również propozycje zmian w ustawie z dnia 12 maja 2011 

r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  

o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965, z późn. zm.).  

Art. 1 opiniowanego projektu zawiera zmiany w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), będące odpowiedzią na zgłaszane 

przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wątpliwości w zakresie uznania ich 

za przedsiębiorców, a prowadzonej przez nie działalności leczniczej za działalność gospodarczą.  

W związku z powyższym projektodawca proponuje w art. 1 pkt 3 projektu wyłączenie stosowania 

przepisów art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej wobec niektórych podmiotów 

leczniczych, tzn. fundacji i stowarzyszeń, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w 

zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej oraz – po 

zmianie brzmienia pkt 6 w art. 4 ust 1 ustawy – „osób prawnych i jednostek organizacyjnych 

działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego  

w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych 

oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie 

działalności leczniczej.”. Konsekwencją powyższej zmiany jest zaliczenie wymienionych 

podmiotów do katalogu „podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami” (art. 1 pkt 1 

projektu). W obecnym stanie prawnym podmiotami leczniczymi niebędącymi przedsiębiorcami są 

wyłącznie samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz jednostki budżetowe.  

Ogólna intencja projektodawcy zmierzająca do uznania, iż działalność lecznicza podmiotów 

prowadzących działalność pożytku publicznego nie jest działalnością gospodarczą, jest zbieżna  

z kierunkiem zmian podejmowanych przez Rząd w ramach planowanej nowelizacji ustawy  

o działalności leczniczej. Jednakże zaliczenie tych podmiotów do wspólnej kategorii  

z samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i jednostkami budżetowymi nie wydaje 

się rozwiązaniem kompleksowo przemyślanym i spójnym z pozostałymi przepisami ustawy  
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o działalności leczniczej. Należy zauważyć, iż skutki przyjęcia takiej koncepcji są dalej idące niż 

tylko obowiązek powołania w takim podmiocie leczniczym rady społecznej czy przeprowadzania 

konkursu na niektóre stanowiska kierownicze, co projektodawca wyłączył wobec omawianej tu 

grupy podmiotów (art. 1 pkt 5 projektu). Niespójność przepisów wynika między innymi z faktu, iż 

ustawa o działalności leczniczej z pojęciem podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą 

wiąże pojęcie podmiotu tworzącego, z czego wynikają określone konsekwencje, np. stosunek pracy 

z kierownikiem podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nawiązuje podmiot tworzący, 

który również wyraża pisemną zgodę na podjęcie przez kierownika dodatkowego zatrudnienia (art. 

47 ustawy o działalności leczniczej). Wobec braku podmiotu tworzącego zastosowanie tych 

przepisów do podmiotów, których dotyczy zmiana nie byłoby możliwe. W świetle 

przedstawionego projektu skutkiem zaliczenia między innymi fundacji, stowarzyszeń i kościelnych 

osób prawnych do podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami jest również stosowanie 

przez te podmioty przepisów dotyczących wymagań dla kierownika podmiotu leczniczego, czy 

ustalania i stosowania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek.  

Propozycja zawarta w art. 1 pkt 4 projektu polegająca na wprowadzeniu dla niektórych 

podmiotów leczniczych (m.in. fundacji, stowarzyszeń, kościelnych osób prawnych) odrębnej 

regulacji dotyczącej statutu, wydaje się zbędna, gdyż kwestię tę regulują odrębne przepisy, np. 

ustawa o fundacjach, ustawa o stowarzyszeniach, ustawa o stosunku Państwa do Kościoła 

Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o stosunku Państwa do innych kościołów  

i związków wyznaniowych oraz ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.  

Jak wynika z powyższego, przyjęcie zaproponowanego w omawianym projekcie ustawy 

rozwiązania, wprowadziłoby dodatkowe obowiązki i ograniczenia na fundacje, stowarzyszenia czy 

kościelne osoby prawne prowadzące działalność leczniczą, co utrudniłoby ich funkcjonowanie 

zapewne wbrew intencji projektodawcy.  

Zmiana zaproponowana w art. 1 pkt 6 projektu jest zasadna i zbieżna z propozycją Rządu.  

Propozycja zawarta w art. 1 pkt 7 projektu wprowadza wobec podmiotów leczniczych,  

o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o działalności leczniczej odstępstwo od ogólnych 

reguł. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą 

w przedsiębiorstwie. Jak wynika z uzasadnienia do projektu, jego celem jest „przyjęcie 

proponowanych zmian w kierunku wyłączenia fundacji, stowarzyszeń, kościołów, kościelnych 

osób prawnych i związków wyznaniowych wykonujących działalność leczniczą spod reżimu 

prawnego nakładającego na podmioty lecznicze obowiązek prowadzenia działalności leczniczej w 

formie przedsiębiorstw.” Tymczasem regulacja dotycząca prowadzenia przedsiębiorstwa dotyczy 

każdego podmiotu leczniczego, także tych z grupy podmiotów leczniczych niebędących 

przedsiębiorcami. Dodatkowo wydaje się, iż wyrażony w uzasadnieniu do projektu zamiar nie 

został w projekcie ustawy konsekwentnie zrealizowany. Projektodawca nie zaproponował 
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chociażby poprawki w zakresie definicji szpitala, która stanowi, iż szpital to przedsiębiorstwo 

podmiotu leczniczego (…) Nie wydaje się, aby intencją projektodawcy było ograniczenie 

możliwości prowadzenia szpitali przez fundacje, stowarzyszenia, kościoły, kościelne osoby prawne 

i związki wyznaniowe wykonujące działalność leczniczą. Niezrozumiałe jest szczególnie 

zaproponowane brzmienie art. 205 ust. 2, nie wynika bowiem z niego, czym miałyby stać się 

dotychczasowe zakłady opieki zdrowotnej wymienionych w tym przepisie podmiotów. Dodatkowo 

rozwiązanie to jest wadliwe pod względem legislacyjnym bowiem dotyczy zmian w przepisie, 

który miał jednorazowe zastosowanie i wywołał skutki prawne z dniem 1 lipca 2011 r. 

 

W art. 2 projektu zaproponowano zmiany w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji 

leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696 oraz z 2012 r. poz. 95), zwanej dalej „ustawą o refundacji”, 

mające na celu wyłączenie spod reżimu art. 49 ust. 3 niektórych form zachęt. W projektowanym 

art. 2 pkt 2 do art. 49 ustawy o refundacji projektodawca proponuje dodać ust. 3a i 3b, które 

wskazują, iż zachętą nie są działania polegające na przekazaniu wyrobów medycznych 

(projektowany ust. 3a) albo na nieodpłatnym przekazaniu lub sprzedaży na preferencyjnych 

warunkach leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów 

medycznych (projektowany ust. 3b). 

Zaproponowane przepisy wymagają głębokiej analizy pod względem ich zakresu 

przedmiotowego i podmiotowego.  

Analizując zakresie przedmiotowy projektowanych przepisów należy wskazać, że: 

1. W proponowanym ust. 3a projektodawca odnosi się jedynie do wyrobów medycznych, a 

zaproponowana konieczność spełnienia trzech przesłanek łącznie (wprowadzony spójnik 

„oraz”) powoduje, że przepis staje się wewnętrznie sprzeczny i niemożliwy do 

zrealizowania (np. trzeci z warunków zaczynający się wyrazami „które nie są” poprzez 

zaproponowaną konstrukcję zdania sugeruje, że odnosi się do wyrobów medycznych). 

Ponadto wyjaśnienia wymaga, na czym polegać miałoby „personalne, finansowe i 

organizacyjne związanie”. 

2. W zakresie dodawanego do art. 49 ustawy o refundacji ust. 3b wskazać należy, iż mimo, że 

celem jest wyłączenie tej formy zachęty spod rygorów art. 49 ust. 3 ustawy o refundacji, to 

działania określone w projektowanym przepisie w zakresie „sprzedaży na preferencyjnych 

warunkach” będą nadal stanowiły naruszenie art. 49 ust. 1 ustawy o refundacji. 

Natomiast analizując zakres podmiotowy projektowanych przepisów, rozważenia wymaga 

czy ograniczenie regulacji jedynie do kościołów i związków wyznaniowych (co wynika z 

uzasadnienia do projektu) nie wprowadzi szeregu wątpliwości interpretacyjnych. Bowiem w takim 

przypadku wyłączeniu spod art. 49 ustawy o refundacji nie podlegać będą inne podmioty, w tym 
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fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest prowadzenie podobnej działalności (a 

które nie są kościelnymi osobami prawnymi). W tym zakresie wątpliwości pogłębia zastosowane w 

projekcie odesłanie do przepisów odrębnych (art. 4 ustawy z dnia 15 maja 1933 r. o zbiórkach 

publicznych czy art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie). 

 

W art. 3 projektu zaproponowano zmianę art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  

o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, która stanowi konsekwencję odejścia od koncepcji 

wykonywania działalności leczniczej w przedsiębiorstwie. Zastąpienie wyrazów „szpitale i inne 

przedsiębiorstwa” wyrazami „szpitale i inne podmioty lecznicze” jest jednak wewnętrznie 

sprzeczne i niespójne z przepisami ustawy o działalności leczniczej, gdyż szpital jest 

przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego, a nie podmiotem leczniczym.  

 

Niezależnie od omówionych powyżej wątpliwości merytorycznych, projekt ustawy wymaga 

ponownej wnikliwej analizy i dopracowania pod względem redakcyjnym i legislacyjnym.  

 

Mając na uwadze powyższe, Rząd podzielając pogląd o potrzebie pilnego podjęcia prac nad 

nowelizacją ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i uwzględnienia niektórych 

postulatów zgłaszanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą jako działalność 

pożytku publicznego przygotował ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej, który został 

przekazany do uzgodnień zewnętrznych i konsultacji społecznych. Jednocześnie Rząd wyraża 

negatywne stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o 

działalności leczniczej oraz zmianie niektórych ustaw w zaproponowanym brzmieniu.  
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