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Ewa Kopacz 
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Rzeczypospolitej Polskiej 

podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  
 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani 
noszą projekt ustawy: 

o zmianie ustawy o działalności 
eczniczej oraz niektórych innych ustaw. 

reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 
my pana posła Grzegorza Sztolcmana. 

sz Arłukowicz;  (-)   Andrzej Biernat;  (-)   Bożenna Bukiewicz; 
ław Gawłowski;  (-)   Jarosław Gowin;  (-)   Rafał Grupiński; 
ej Halicki;  (-)   Małgorzata Kidawa-Błońska;  (-)   Barbara Kudrycka; 

la Katarzyna Mrzygłocka;  (-)   Witold Pahl;  (-)   Julia Pitera; 
 Plura;  (-)   Jakub Szulc;  (-)   Krystyna Szumilas;  (-)   Iwona 

-Katarasińska;  (-)   Marcin Święcicki;  (-)   Tomasz Tomczykiewicz; 
an Zdrojewski. 
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Projekt 
 
 

USTAWA 
z dnia….................2012 r. 

o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw1)  
 
 

Art. 1. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 

654, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2: 

a) w ust. 1: 

- pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) podmiot wykonujący działalność leczniczą – podmiot leczniczy, o którym 

mowa w art. 4, oraz lekarza lub pielęgniarkę wykonujących zawód w ramach 

działalności leczniczej jako praktykę zawodową, o której mowa w art. 5;”, 

  - pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) przedsiębiorstwo – zespół składników majątkowych, za pomocą którego 

podmiot leczniczy wykonuje określony rodzaj działalności leczniczej;”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego jest jednostką lokalną w rozumieniu 

przepisów o statystyce publicznej, dla której nie sporządza się odrębnego bilansu, 

chyba że podmiot leczniczy postanowi inaczej w regulaminie organizacyjnym, o 

którym mowa w art. 24.”;  

2) w art. 4 w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu 

„5a) posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne stowarzyszeń, o których 

mowa w pkt 5,”; 

3) w art. 9 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:  

„Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne mogą polegać w 

szczególności na:”; 

4) w art. 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) może być wykonywana działalność inna niż działalność lecznicza, pod 

warunkiem, że nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.”; 
                                                 
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, ustawę z 
dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie 
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, ustawę z 
dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz ustawę z dnia 6 listopada 2009 r. o 
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.  
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz.887, Nr 174, poz.1039 i Nr 
185, poz.1092.  
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5) w art. 16: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Nie stanowi działalności regulowanej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej działalność lecznicza: 

1) podmiotów leczniczych w formie jednostki budżetowej; 

2) wykonywana jako: 

a) działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.3)), chyba że zachodzą 

przesłanki określone w art. 9 ust. 1 tej ustawy, 

b) działalność charytatywno-opiekuńcza, jeżeli przepisy odrębne 

przewidują prowadzenie takiej działalności.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Do działalności leczniczej, o której mowa w ust. 1a, stosuje się przepisy 

dotyczące działalności regulowanej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej.”; 

6) w art. 18: 

a) w ust. 1 pkt  4 otrzymuje brzmienie: 

„4) uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej;”, 

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. W ramach grupowej praktyki lekarskiej mogą być udzielane świadczenia 

zdrowotne wyłącznie przez lekarzy będących wspólnikami albo partnerami spółki, 

o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. b, spełniających warunki określone w ust. 1 

pkt 1 – 3 i 5, a w przypadku spółki cywilnej także warunek, o którym mowa w ust. 

1 pkt 4.”, 

c) dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

„8. W ramach grupowej specjalistycznej praktyki lekarskiej mogą być udzielane 

świadczenia zdrowotne wyłącznie przez lekarzy będących wspólnikami albo 

partnerami spółki, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. b, spełniających warunki 

określone w ust. 1 pkt 1 – 3 i 5 oraz w ust. 2 pkt 2, a w przypadku spółki cywilnej 

także warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 4.”; 

                                                 
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, 
poz. 1211, Nr 208, poz. 1241 i Nr 209, poz. 1244. 
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7) w art. 19: 

a) w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:  

„6) uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej;”, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

„5. W ramach grupowej praktyki pielęgniarki mogą być udzielane świadczenia 

zdrowotne wyłącznie przez pielęgniarki będące wspólnikami albo partnerami spółki, 

o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 lit. b, spełniające warunki określone w ust. 1 pkt 1 

– 5 i 7, a w przypadku spółki cywilnej także warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 

6.”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. W ramach grupowej specjalistycznej praktyki pielęgniarki mogą być udzielane 

świadczenia zdrowotne wyłącznie przez pielęgniarki będące wspólnikami albo 

partnerami spółki, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 lit. b, spełniające warunki 

określone w ust. 1 pkt 1 – 5 i 7 oraz w ust. 2 pkt 2, a w przypadku spółki cywilnej 

także warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.”; 

8) w art. 24 w ust. 1: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) firmę albo nazwę podmiotu;”, 

b) pkt 12 otrzymuje brzmienie:  

„12) wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być zgodnie z 

przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą 

odpłatnością;”; 

9) w art. 25 po ust. 1 dodaje się ust. 1a – 1d w brzmieniu: 

 „1a. Suma ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, w 

odniesieniu do wszystkich zdarzeń medycznych w szpitalu, których skutki są objęte 

umową ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest uzależniona od liczby łóżek 

w szpitalu i sumy ubezpieczenia w odniesieniu do jednego łóżka szpitalnego, oraz 

wynosi nie mniej niż 300.000 zł.  

1b. Suma ubezpieczenia w odniesieniu do jednego łóżka szpitalnego wynosi nie mniej 

niż 1000 zł.  

1c. Jeżeli podmiot leczniczy posiada certyfikat akredytacyjny w rozumieniu ustawy z 

dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 

418 i Nr 76, poz. 641 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) w zakresie lecznictwa 
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szpitalnego, suma ubezpieczenia w odniesieniu do jednego łóżka szpitalnego jest 

pomniejszana o 10%. 

1d. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 pkt 2, może być zawarta z 

udziałem własnym podmiotu leczniczego, w wysokości określonej w tej umowie, nie 

wyższej niż 50% sumy ubezpieczenia.”; 

10) w art. 26: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przedmiot zamówienia nie może wykraczać poza rodzaj działalności 

leczniczej lub zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez 

przyjmującego zamówienie, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

 „4. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 

ust. 1, 2, 4 i 5, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.5)), przy czym prawa i obowiązki 

Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje 

kierownik podmiotu leczniczego udzielającego zamówienia.”, 

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się do zamówień, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro liczonej 

według średniego kursu złotego w stosunku do euro, ustalonego w przepisach 

wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych.”; 

11)  po art. 26 dodaje się art. 26a w brzmieniu: 

„Art. 26a. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe 

wynagrodzenie przyjmującego zamówienie, bez podatku od towarów i usług, ustalone 

przez udzielającego zamówienia z należytą starannością. 

2. Udzielający zamówienia nie może dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego 

wartości celem zastosowania art. 26 ust. 4a. 
                                                 
5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 
1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, 
poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 
1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, 
poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1723 i 1725, 
z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 
657,  Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 oraz z 2012 r. 
poz. 123 i poz. 476. 
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3. Jeżeli udzielający zamówienia dopuszcza możliwość składania ofert częściowych 

albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego 

postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części 

zamówienia. 

4. Jeżeli wyodrębniona jednostka organizacyjna udzielającego zamówienia 

posiadająca samodzielność finansową udziela zamówienia związanego z jej własną 

działalnością, wartość udzielanego zamówienia ustala się odrębnie od wartości 

zamówień udzielanych przez inne jednostki organizacyjne tego udzielającego 

zamówienia posiadające samodzielność finansową. 

5. Podstawą ustalenia wartości zamówienia powtarzającego się okresowo jest łączna 

wartość zamówień tego samego rodzaju: 

 1) udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku 

obrotowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych świadczeń 

zdrowotnych oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika 

cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, albo 

 2) których udzielający zamówienia zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy 

następujących po udzieleniu pierwszego świadczenia. 

6. Wybór podstawy ustalenia wartości zamówienia na świadczenia zdrowotne 

powtarzające się okresowo nie może być dokonany celem zastosowania art. 26 ust. 4a. 

7. Jeżeli zamówienia udziela się na czas oznaczony wartością zamówienia jest wartość 

ustalona z uwzględnieniem okresu wykonywania zamówienia. 

8. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. 

9. Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających 

wpływ na dokonane ustalenie, udzielający zamówienia przed wszczęciem 

postępowania o udzielenie zamówienia dokonuje zmiany wartości zamówienia.”; 

12) w art. 27: 

a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

,,Z przyjmującym zamówienie udzielający zamówienia zawiera umowę na czas 

udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub na czas określony.”, 

  b) w ust. 8: 

  - pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3) wskutek oświadczenia jednej ze stron, z zachowaniem okresu 

wypowiedzenia;”, 

  - dodaje się pkt 4 w brzmieniu:  
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„4) wskutek oświadczenia jednej ze stron, bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, w przypadku gdy druga strona rażąco narusza istotne 

postanowienia umowy.”; 

13)  w art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Wypisanie pacjenta ze szpitala albo innego przedsiębiorstwa podmiotu 

leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju całodobowe i stacjonarne 

świadczenia zdrowotne, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, następuje: 

1) gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego udzielania świadczeń 

zdrowotnych w tym przedsiębiorstwie; 

2) na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego; 

3) gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania 

świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie 

udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie 

niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych 

osób.”; 

14)  w art. 30 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego udzielania świadczeń 

szpitalnych albo całodobowych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych innych niż 

szpitalne, lub osoba, na której w stosunku do pacjenta ciąży ustawowy obowiązek 

alimentacyjny, ponoszą koszty pobytu pacjenta, począwszy od terminu określonego 

przez kierownika, niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych 

określonych w przepisach odrębnych.”; 

15) w art. 36: 

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:  

„3a. W przypadku uzasadnionym stanem zdrowia pacjenta kierownik może podjąć 

decyzję o odstąpieniu od zaopatrywania tego pacjenta w znak identyfikacyjny. 

Informację w tym zakresie wraz z podaniem przyczyn odstąpienia zamieszcza się w 

dokumentacji medycznej pacjenta.”, 

b) ust. 4  i 5 otrzymują brzmienie: 

„4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do pacjentów szpitala dla osób pozbawionych 

wolności oraz pacjentów szpitala lub oddziału psychiatrycznego. 

 5. Znak identyfikacyjny, o którym mowa w ust. 3, zawiera informacje pozwalające 

na ustalenie: 

1) imienia i nazwiska oraz daty urodzenia pacjenta,  
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2) w przypadku noworodka urodzonego w szpitalu –imienia i nazwiska matki, 

płci i daty urodzenia dziecka ze wskazaniem roku, miesiąca oraz godziny i 

minuty w systemie 24-godzinnym, a w przypadku noworodka urodzonego z 

ciąży mnogiej także cyfry rzymskie wskazujące na kolejność rodzenia się  

- zapisane w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta przez osoby 

nieuprawnione.”; 

16)  w art. 37 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Do podmiotów leczniczych w formie jednostki budżetowej utworzonych przez 

Ministra Obrony Narodowej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych w ramach jednostek organizacyjnych 

Straży Granicznej przepisu art. 49 nie stosuje się.”; 

17)  w art. 42: 

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) nazwę podmiotu, o którym mowa w ust. 1, odpowiadającą rodzajowi i zakresowi 

udzielanych świadczeń zdrowotnych;”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Statut nadaje podmiot tworzący.”; 

18)  w art. 47 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Do kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, który jest 

żołnierzem zawodowym stosuje się przepisy o służbie wojskowej żołnierzy 

zawodowych, a do kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, 

który jest funkcjonariuszem Służby Więziennej, Straży Granicznej albo Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego stosuje się odpowiednio przepisy o Służbie 

Więziennej, Straży Granicznej albo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.”; 

19)  w art. 48: 

a) w ust. 2: 

- w pkt 1 uchyla się lit. e,  

- w pkt 2 dodaje się lit. e i f w brzmieniu: 

„e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej 

aparatury i sprzętu medycznego, 

f) regulaminu organizacyjnego;”, 

b) w ust. 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) podmiotach leczniczych w formie jednostki budżetowej utworzonych przez 

Ministra Obrony Narodowej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 
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ministra właściwego do spraw wewnętrznych w ramach jednostek 

organizacyjnych Straży Granicznej.”; 

c) w ust. 6 w pkt 2 w lit. b tiret trzecie otrzymuje brzmienie: 

„- przedstawiciel uczelni medycznej wybrany przez rektora albo dyrektora 

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego – w szpitalu, w którym jest 

jednostka organizacyjna udostępniona na podstawie art. 89 ust. 3.”;  

20)  w art. 49: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Jeżeli w wyniku postępowania w dwóch kolejnych konkursach kandydat nie 

został wybrany z przyczyn określonych w ust. 3, odpowiednio podmiot tworzący 

albo kierownik nawiązuje stosunek pracy albo zawiera umowę cywilnoprawną z 

osobą przez siebie wskazaną po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej.”, 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6.  Z kandydatem na stanowisko określone w ust. 1, wybranym w drodze konkursu 

lub wskazanym w trybie ust. 4, nawiązuje się stosunek pracy albo zawiera umowę 

cywilnoprawną na 6 lat. Okres ten może być przedłużony do 8 lat, jeżeli do 

osiągnięcia wieku emerytalnego pracownikowi brakuje nie więcej niż 2 lata.”; 

21) w art. 54 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, 

oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić 

wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący.”; 

22)  w art. 55 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) z wydzielonej działalności innej niż wymieniona w pkt 1, jeżeli statut przewiduje 

prowadzenie takiej działalności;”; 

23)  w art. 66: 

a) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) nazwie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej powstałego w 

wyniku połączenia, w przypadku połączenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;”, 

b) w ust. 4 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

 „1) pkt 1 - akt o połączeniu zawiera także nazwę i siedzibę podmiotu 

przejmowanego; 

 2) pkt 2 - akt o połączeniu zawiera także nazwy i siedziby podmiotów łączących 

się.”; 

24) art. 70 otrzymuje brzmienie: 
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„Art. 70. Podmiot tworzący, na podstawie przychodów ze sprawozdania finansowego 

za ostatni rok obrotowy oraz danych o zobowiązaniach i inwestycjach 

krótkoterminowych według stanu na dzień poprzedzający dzień złożenia wniosku o 

wpisanie spółki kapitałowej do rejestru przedsiębiorców, ustala wskaźnik zadłużenia 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.”; 

25)  w art. 72 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Jeżeli wartość wskaźnika zadłużenia ustalona zgodnie z art. 70 i 71 wynosi: 

1) powyżej 0,5 – podmiot tworzący, przed dniem przekształcenia, przejmuje 

zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o 

takiej wartości, aby wskaźnik zadłużenia wyniósł nie więcej niż 0,5; 

2) 0,5 lub mniej – podmiot tworzący może, przed dniem przekształcenia, 

przejąć zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej.”; 

26) w art. 74 w ust. 1 w pkt 1: 

„1) nazwy i adresy samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej mających 

podlegać przekształceniu w spółkę kapitałową;”; 

27) w art. 79 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Niezwłocznie po sporządzeniu aktu przekształcenia zarząd spółki kapitałowej 

składa wniosek o wpisanie spółki do rejestru przedsiębiorców, a po uzyskaniu wpisu 

do rejestru przedsiębiorców - wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100.”; 

28) w art. 84 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) nazwę podmiotu;”; 

29) w art. 87 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) oznaczenie dnia zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych, nie wcześniej niż 

3 miesiące od dnia wydania zarządzenia albo podjęcia uchwały;”;  

30) w art. 88 w ust. 1 uchyla się pkt 2; 

31) w art. 100: 

a) w ust. 1: 

- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) imię i nazwisko, nazwę albo firmę;”, 

- pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) nazwę przedsiębiorstwa, oraz wykaz jego jednostek lub komórek 

organizacyjnych, których działalność jest związana z udzielaniem świadczeń 

zdrowotnych;”, 
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b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Nazwa przedsiębiorstwa, o której mowa w ust. 1 pkt 6, nie może być taka 

sama jak oznaczenie podmiotu leczniczego, zgodnie z ust. 1 pkt 1.”, 

c) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) imię i nazwisko, nazwę albo firmę wnioskodawcy, adres jego miejsca 

zamieszkania albo siedziby;”; 

32) w art. 104 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Organ prowadzący rejestr dokonuje wpisu do rejestru w terminie 30 dni od dnia 

wpływu wniosku o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem.”; 

33) w art. 105: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

  „1. Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej: 

1) 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez 

wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", obowiązującego w dniu złożenia 

wniosku o wpis do rejestru - w przypadku lekarza lub pielęgniarki, 

2) 10% wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 - w przypadku podmiotu 

leczniczego 

- zaokrąglonej w górę do pełnego złotego.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, który dotyczy wyłącznie przedstawienia 

dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, jest 

wolny od opłat.”; 

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Organ prowadzący rejestr nadaje podmiotowi leczniczemu oraz jednostkom 

lub komórkom organizacyjnym jego przedsiębiorstwa resortowe kody 

identyfikacyjne, zgodnie z zakresem udzielanych świadczeń zdrowotnych.”;   

34) w art. 106:  

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) okręgowa rada lekarska właściwa dla miejsca wykonywania praktyki 

zawodowej lekarza – w odniesieniu do tych praktyk, a w odniesieniu do 

członków wojskowej izby lekarskiej – Wojskowa Rada Lekarska,”, 

b) w ust. 3: 

- w pkt 1: 
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-- lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) firmę, nazwę albo imię i nazwisko,”, 

-- uchyla się lit. c, 

- uchyla się pkt 8,  

- po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu: 

„10a) miejsca przechowywania dokumentacji medycznej w przypadku 

likwidacji podmiotu leczniczego;”, 

c) w ust. 4: 

- w pkt 1 uchyla się lit. g,   

- uchyla się pkt 6,  

- po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

„8a) miejsca przechowywania dokumentacji medycznej w przypadku 

zakończenia działalności leczniczej przez lekarza lub pielęgniarkę;”; 

35)  w art. 111 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Organ prowadzący rejestr jest uprawniony do kontroli podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami 

określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.”; 

36)  w art. 112 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania alb firmę albo nazwę oraz adres 

siedziby;”; 

37) w art. 114: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Podmiot wykonujący działalność leczniczą może otrzymywać środki publiczne 

na zadania, o których mowa w ust. 1: 

1) pkt 1, w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych,  

2) w pkt 2 i 3  

- w zakresie, w jakim realizacja tych zadań służy udzielaniu świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Maksymalna wysokość środków publicznych, o których mowa w ust. 2, jest 

ustalana według wzoru: 

W = K x P0 
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gdzie współczynnik przychodów P0 = 
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+ 00

0

ba
a

, a poszczególne symbole 

oznaczają: 

W – wysokość środków publicznych, 

K  – planowany koszt realizacji zadania określonego w ust. 1 pkt 1-3, 

a0 – przychody podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu 

świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

uzyskane w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia  

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych, 

b0 – przychody podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu 

świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż określone 

dla symbolu "a0" uzyskane w poprzednim roku obrotowym.”, 

c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Do podmiotów wykonujących działalność leczniczą utworzonych w roku, w 

którym następuje przekazanie środków publicznych na zadania, o których mowa w 

ust. 1 pkt 1-3, nie stosuje się przepisów ust. 2 i 4.”; 

38)  w art. 115 dodaje się ust. 6  w brzmieniu: 

„6. Dotacja, o której mowa w ust. 3, niewykorzystana, wykorzystana niezgodnie z 

przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi 

na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.”; 

39)  w art. 116: 

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. W zakresie środków publicznych uzyskanych na podstawie art. 114 ust. 1: 

1) pkt 1, w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych, 

2) pkt 2 i 3 

- rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, oraz rozliczenie dotacji, o której mowa 

w art. 115 ust. 3, uwzględnia dane, o których mowa w art. 114 ust. 4, w zakresie 

wysokości przychodów uzyskanych w roku obrotowym lub – w przypadku 

realizacji zadania, którego dofinansowanie albo finansowanie ze środków 

publicznych trwa dłużej niż jeden rok – w latach obrotowych, w których podmiot 

wykonujący działalność leczniczą otrzymał środki publiczne. 

3. W wyniku rozliczenia podmiot wykonujący działalność leczniczą, który uzyskał 

środki publiczne na realizację zadania, o którym mowa w art. 114 ust. 1 pkt 1, w 
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odniesieniu do wydatków inwestycyjnych, oraz o którym mowa w art. 114 ust. 1 pkt 

2 i 3, jest obowiązany dokonać zwrotu otrzymanych środków w kwocie 

przewyższającej wartość iloczynu kosztów rzeczywistych realizacji zadania i 

współczynnika Pn, a w przypadku wyższych kosztów rzeczywistych od kosztów 

planowanych, o których mowa w art. 114 ust. 4 – kosztów planowanych i 

współczynnika Pn, 

gdzie współczynnik Pn = 
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+ nn

n

ba
a

, a poszczególne symbole oznaczają: 

 

an – przychody podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w okresie, o 

którym mowa w ust. 2, 

bn – przychody podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż określone dla symbolu "an" 

uzyskane w okresie, o którym mowa w ust. 2.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Przepisu ust. 3 nie stosuje się, w przypadku gdy z umowy na podstawie której 

przekazano środki publiczne wynika zwrot środków w kwocie wyższej niż ustalona 

zgodnie z wzorem określonym w ust. 3.”; 

40) w art. 118 ust. 1-3 otrzymują brzmienie: 

„1. Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w stosunku do wszystkich podmiotów 

leczniczych, oraz wojewodzie, w stosunku do podmiotów leczniczych prowadzących 

działalność na obszarze województwa, przysługuje prawo przeprowadzania kontroli 

pod względem:  

1) zgodności z prawem; 

2) medycznym. 

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1, minister właściwy do spraw 

zdrowia oraz wojewoda jest uprawniony do oceny: 

1) wizytowanych pomieszczeń pod względem ich zgodności z wymaganiami o 

których mowa w art. 22 ust. 1; 

2) udzielania świadczeń zdrowotnych i czynności z nimi związanych, w sposób 

nienaruszajacy praw pacjenta; 

3) uzyskanej dokumentacji medycznej; 

4) informacji i dokumentacji innej niż dokumentacja medyczna; 
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5) realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym w zakresie 

dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych; 

6) realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym w zakresie 

niewymienionym w pkt 5; 

7) gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi. 

3. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 2, minister właściwy do spraw 

zdrowia oraz wojewoda są uprawnieni do czynności wymienionych w ust. 2 pkt 1-3 

i 5.”; 

41) w art. 119: 

a) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Minister właściwy do spraw zdrowia może zlecić, na podstawie umowy, odpłatne 

przeprowadzenie jednorazowej kontroli, o której mowa w art. 118 ust. 1 pkt 2:”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„4. Osobie przeprowadzającej kontrolę na podstawie ust. 1 i 2 przysługują 

uprawnienia określone w art. 118 ust. 2.”; 

42) art. 120 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 120. Minister właściwy do spraw zdrowia informuje podmiot tworzący o 

wynikach przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 118 i art. 119. Wojewoda 

informuje podmiot tworzący o wynikach przeprowadzonej kontroli, o której mowa w 

art. 118.”; 

43) w art. 122: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kontrolę, o której mowa w art. 118, art. 119 i art. 121 ust. 3, przeprowadza się na 

podstawie upoważnienia udzielonego odpowiednio przez ministra właściwego do 

spraw zdrowia, wojewodę albo podmiot tworzący.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W ramach udzielonego upoważnienia kontrolujący ma prawo do: 

1) swobodnego wstępu i poruszania się po terenie przedsiębiorstwa 

kontrolowanego podmiotu leczniczego bez obowiązku uzyskania zgody 

kierownika podmiotu leczniczego albo osoby przez niego upoważnionej; 

2) wglądu do dokumentów i innych materiałów związanych z działalnością 

podmiotu leczniczego, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie 

chronionej; 

3) przeprowadzania oględzin; 

4) sprawdzania przebiegu określonych czynności; 
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5) żądania od kierownika podmiotu leczniczego lub osób zatrudnionych w tym 

podmiocie ustnych lub pisemnych wyjaśnień; 

6) zabezpieczania dowodów; 

7) swobodnego stosowania środków dowodowych niezbędnych do 

przeprowadzenia kontroli.”, 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Na podstawie ustaleń kontroli podmiot tworzący, wojewoda albo minister 

właściwy do spraw zdrowia mogą przedstawić kierownikowi w wystąpieniu 

pokontrolnym zalecenia pokontrolne nakazujące usunięcie stwierdzonych 

nieprawidłowości.”; 

44) w art. 197 w pkt 2: 

a) lit. d  i e otrzymują brzmienie: 

„d)  istnieniu w dniu przekształcenia zobowiązania wynikającego z pożyczki 

udzielonej przez podmiot tworzący samodzielnemu publicznemu zakładowi 

opieki zdrowotnej do dnia 31 grudnia 2009 r., lub 

e) poniesieniu kosztów określenia wartości rynkowej nieruchomości w sposób, o 

którym mowa w art. 82 ust. 1 i 2, lub”, 

b) po lit. e dodaje się lit. f w brzmieniu: 

„f) spłacie przez podmiot tworzący, który przekształcił samodzielny publiczny 

zakład opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową, kredytów bankowych 

zaciągniętych przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 

poręczonych przez ten podmiot, dokonanej do dnia 31 grudnia 2009 r.”; 

45)  w art. 198 w ust. 2 w pkt 1: 

a) lit. e otrzymuje brzmienie: 

„e) kosztów określenia wartości rynkowej nieruchomości w sposób, o którym 

mowa w  art. 82 ust. 1 i 2, lub”, 

b) po lit. e dodaje się lit. f w brzmieniu: 

„f) spłaconych przez podmiot tworzący do dnia 31 grudnia 2009 r. kredytów 

bankowych, o których mowa w art. 197 pkt 2 lit. f;”; 

46) w art. 199 w ust. 1: 

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) kosztów, o których mowa w art. 197 pkt 2 lit. e, lub”, 

b) dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) wartości spłaconych kredytów bankowych, o których mowa w art. 197 pkt 2 lit. 

f.”; 
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47) w art. 204 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Do kierowników, o których mowa w ust. 3, nie stosuje się przepisów art. 49, 

chyba że podmiot tworzący postanowi inaczej.”; 

48) w art. 207 w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Podmiot wykonujący działalność leczniczą przedstawi organowi prowadzącemu 

rejestr program dostosowania tego podmiotu do wymagań, o których mowa w art. 22 

ust. 1, w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r., zaopiniowany przez właściwy organ 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej.”, 

 

Art. 2. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 

681, z późn. zm.6)) w art. 23 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Minister właściwy do spraw zdrowia lub ministrowie, o których mowa w ust. 4 i 5, 

mogą finansować lub dofinansować nakłady na inwestycje jednostek organizacyjnych 

publicznej służby krwi służące realizacji zadań określonych w niniejszej ustawie oraz 

realizację przez te jednostki programów zdrowotnych z zakresu krwiodawstwa 

i krwiolecznictwa, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych 

inwestycji koniecznych do ich realizacji.”. 

 

Art. 3. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 

r. poz. 572) art. 106 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 106. Prowadzenie przez uczelnię działalności dydaktycznej, naukowej, badawczej, 

doświadczalnej, artystycznej, sportowej, rehabilitacyjnej lub diagnostycznej nie stanowi 

działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 

1593 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 459 i Nr 106, poz. 622).”. 

 

Art. 4. W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i 

obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 

1399, z późn. zm.7)) w art. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) zakład lecznictwa uzdrowiskowego – przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego 

wykonującego działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne lub stacjonarne i 

całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności 

                                                 
6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 
1382, z 2003 r. Nr 223, poz. 2215, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 oraz z 2011 r. Nr 112, 
poz. 654. 
7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 133, poz. 921, z 2009 r. Nr 62, poz. 504 
oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 73, poz. 390.  
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leczniczej, działające na obszarze uzdrowiska, utworzone w celu udzielania 

świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego albo rehabilitacji 

uzdrowiskowej, w ramach kierunków leczniczych i przeciwskazań ustalonych dla 

danego uzdrowiska, w szczególności wykorzystujących warunki naturalne 

uzdrowiska przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.”. 

 

Art. 5. W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym  Ratownictwie Medycznym 

(Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 27 ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a. Wykonywanie zadań dyspozytora medycznego, o których mowa w ust. 1, stanowi 

udzielanie świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.”; 

2) w art. 30: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. W przypadku wystąpienia katastrof naturalnych i awarii technicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. 

zm.9)) lub gdy w ocenie lekarza koordynatora ratownictwa medycznego skutki zdarzenia 

mogą spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób, lekarz ten 

informuje niezwłocznie wojewodę o potrzebie postawienia w stan podwyższonej gotowości 

wszystkich lub niektórych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, działających na 

obszarze danego województwa. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wojewoda może nałożyć, w drodze decyzji 

administracyjnej, na podmioty wykonujące działalność leczniczą określone w ust. 1 

obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości w celu przyjęcia osób 

znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.”, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

,,5. Jeżeli świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez podmioty wykonujące działalność 

leczniczą  w ramach wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 2, nie są finansowane 

przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej. Przepisy art. 19 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

                                                 
8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172, z 2008 
r. Nr 17, poz. 101 i Nr 237, poz. 1653, z 2009 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 122, poz. 1007, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i 
Nr 219, poz. 1443 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 208, poz. 1240 i 1241. 
9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 50, poz. 360 i 

Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59 oraz z 2011 r. Nr 222, poz. 1323. 
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zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z 

późn. zm.10)) stosuje się odpowiednio.”; 

3) w art. 31 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2) dysponentów jednostek działających na obszarze województwa w trybie i na zasadach 

określonych w przepisach o działalności leczniczej;”; 

4)  po art. 32 dodaje się art. 32a w brzmieniu: 

„Art. 32a. Medyczne czynności ratunkowe są udzielane przez zespół ratownictwa 

medycznego w ramach rodzaju działalności leczniczej zgodnego z rodzajem działalności 

wykonywanej przez dysponenta jednostki, w którego skład wchodzi ten zespół 

ratownictwa medycznego.”; 

  5) w art. 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. W razie konieczności szpital, w którym znajduje się szpitalny oddział ratunkowy, centrum 

urazowe lub jednostka organizacyjna szpitala wyspecjalizowana w zakresie udzielania 

świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego zapewnia niezwłoczny 

transport sanitarny pacjenta urazowego albo osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego 

do najbliższego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń opieki 

zdrowotnej w odpowiednim zakresie.”; 

6) w art. 39c ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

,,2. Centrum urazowe, po zakończeniu udzielania świadczeń zdrowotnych, o których 

mowa w ust. 1, kieruje pacjenta urazowego do innego oddziału szpitala, w którym znajduje 

się centrum urazowe lub do przedsiębiorstwa innego podmiotu leczniczego w celu 

kontynuowania leczenia lub rehabilitacji. 

3. Zespół urazowy zaleca wskazania co do dalszego leczenia lub rehabilitacji pacjenta 

urazowego w oddziale szpitala lub w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, o których 

mowa w ust. 2, właściwych ze względu na jego stan zdrowia.”; 

7) w art. 50 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:  

,,Minister właściwy do spraw zdrowia, inni właściwi ministrowie, podmiot tworzący podmiot 

leczniczy, wojewodowie oraz jednostki samorządu terytorialnego mogą finansować lub 

dofinansować nakłady na inwestycje związane z działalnością:”. 

 
                                                 
10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 
225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 
120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 
118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz.1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 
679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 
1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 
440,  Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696,  Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 
887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 poz.123.  
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Art. 6. W ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 159) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 22 w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Osoby wykonujące zawód medyczny, inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych, 

uczestniczą przy udzielaniu tych świadczeń tylko wtedy, gdy jest to niezbędne ze 

względu na rodzaj świadczenia lub wykonywanie czynności kontrolnych na podstawie 

przepisów o działalności leczniczej.”;  

2) w rozdziale 7 po art. 30 dodaje się art. 30a w brzmieniu: 

„Art. 30a. Przepisy art. 26 – 29 i przepisy wydane na podstawie art. 30 stosuje się do 

podmiotów, które przechowują i udostępniają dokumentację medyczną po zaprzestaniu 

udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot udzielający świadczeń 

zdrowotnych.”; 

3) w art. 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Pacjent podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju 

stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o 

działalności leczniczej ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub 

korespondencyjnego z innymi osobami.”; 

4) w art. 67k: 

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

 „7. Maksymalna wysokość świadczenia (odszkodowania i zadośćuczynienia) w 

odniesieniu do jednego pacjenta w przypadku: 

1) zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta - wynosi 100.000 

zł; 

2) śmierci pacjenta - wynosi 300.000 zł.”, 

b) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. W przypadku wyczerpania sumy ubezpieczenia w odniesieniu do wszystkich 

zdarzeń medycznych w szpitalu, których skutki są objęte umową ubezpieczenia, o 

której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej, lub niezawarcia tej umowy, przepisy ust. 1-4, 8 i 9 w zakresie w jakim 

dotyczą ubezpieczyciela, stosuje się do podmiotu leczniczego prowadzącego 

szpital.”. 

 

Art. 7. 1. Wartość odpowiadającą niezamortyzowanej części wartości początkowej 

aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość 

zwiększyła przed dniem 1 lipca 2011 r. fundusz założycielski samodzielnego publicznego 
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zakładu opieki zdrowotnej, podlega przeniesieniu na rozliczenia międzyokresowe 

przychodów, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.11)).  

2. Wartość odpowiadającą niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów 

trwałych, o której mowa w ust. 1, ustala się na dzień 31 grudnia 2011 r. 

3. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1, następuje nie później niż na dzień 31 grudnia 

2012 r. 

4. Rozliczenie wartości przychodów przeniesionych, na podstawie ust. 1, na rozliczenia 

międzyokresowe przychodów, następuje zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości. 

5. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie także do odpisów 

amortyzacyjnych dokonanych w 2012 r. 

 

Art. 8. Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej działające w dniu 30 czerwca 2011 r., 

które zostały utworzone i prowadzone przez pracodawców będących ministrami, centralnymi 

organami administracji rządowej, wojewodami, jednostkami samorządu terytorialnego, 

instytucjami kultury, organami rentowymi albo uczelniami, mogą działać po dniu wejścia w 

życie niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż do dnia 1 lipca 2013 r. Wnioski w tym zakresie 

do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 

ustawy, o której mowa w art. 1, są wolne od opłat. 

 

Art. 9. 1. Podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą jako działalność określoną 

w art. 16 ust.  1a pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, dostosują swoją działalność do przepisów tej ustawy, w terminie do dnia 1 lipca 2013 

r. Wnioski w tym zakresie do rejestru podmiotów leczniczych wykonujących działalność, o 

którym mowa w art. 100 ustawy, o której mowa w art. 1, są wolne od opłat. 

2. Programy dostosowania przedstawione na podstawie art. 207 ust. 2 ustawy, o której 

mowa w art. 1, organowi prowadzącemu rejestr podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy, o której mowa w art. 1, stają się programami 

dostosowania, o których mowa w art. 207 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą.  

3. Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą dostosuje program, o którym 

mowa w ust. 2, do wymagań o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, 

                                                 
11) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316, z 
2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175 i Nr 232, poz. 1378. 
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i przedstawi go organowi prowadzącemu rejestr podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy, o której mowa w art. 1, w terminie do dnia 31 

grudnia 2012 r. W tym przypadku opinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o której mowa w 

art. 207 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie jest 

wymagana. 

 

Art. 10. 1. Przepisy art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. b, art. 25 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 108 ust. 1 

pkt 3 w zakresie dotyczącym art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w art. 1, oraz art. 

17 ust. 1a – 1d ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r. 

2. W okresie do dnia 31 grudnia 2013 r. podmiot leczniczy prowadzący szpital może 

zawrzeć umowę ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o 

prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W takim przypadku przepis art. 25 ust. 3 

ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się. 

3. W przypadku określonym w ust. 1 obowiązek określony w art. 25 ust. 2 ustawy, o której 

mowa w art. 1, powstaje z dniem 1 stycznia 2014 r. 

4. Wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy postępowania w sprawie 

wykreślenia podmiotu leczniczego z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

z powodu niespełnienia wymogu określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy, o której 

mowa w art. 1, podlegają umorzeniu z mocy prawa. 

5. Do dnia 31 grudnia 2013 r. nie podlega odrzuceniu w postępowaniu w sprawie zawarcia 

umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oferta złożona przez oferenta 

niespełniającego wyłącznie warunku określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy, o której 

mowa w art. 1. 

 

Art. 11. Strony umów określonych w art. 27 ustawy, o której mowa w art. 1, zawartych 

przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, dostosują postanowienia tych umów do treści 

art. 27 ust. 8 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w 

terminie do dnia 1 sierpnia 2012 r. 

 

Art. 12. Akty wykonawcze wydane na podstawie art. 88 ust. 9 ustawy, o której mowa w 

art. 1, oraz art. 67k ust. 11 ustawy, o której mowa w art. 6, zachowują moc do dnia wejścia w 

życie aktów wykonawczych na podstawie art. 88 ust. 9 ustawy, o której mowa w art. 1,  w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 67k ust. 11 ustawy, o której mowa w art. 6,  w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej niż do dnia 1 lipca 2013 r.  
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 Art. 13. Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2012 r. 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. 

zm.) weszła w życie  z dniem 1 lipca 2011 r. Jednocześnie ustawodawca przewidział 12-

miesięczny okres na dostosowanie działalności podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą do nowych przepisów. Dotychczasowy okres obowiązywania ustawy pozwolił na 

wstępną ocenę jej funkcjonowania, ujawnił też występujące trudności interpretacyjne oraz 

nieścisłości legislacyjne. Niniejszy projekt ma na celu ich usunięcie przed upływem okresu 

dostosowawczego.  

Projekt ustawy zawiera propozycje zmian służących jednoznacznemu rozstrzygnięciu 

powstałych wątpliwości interpretacyjnych, jak również uwzględnieniu postulatów w zakresie 

zmiany bądź uzupełnienia przepisów ustawy o działalności leczniczej. Projekt zawiera 

ponadto zmiany o charakterze redakcyjnym i porządkującym. Taki charakter ma np. zmiana 

w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zwanej dalej 

„uodl”, która polega na dostosowaniu definicji podmiotu wykonującego działalność leczniczą 

w celu zapewnienia zgodności z przyjętą w ustawie koncepcją systemową. Z uwagi na 

odstąpienie z odwołania do kodeksu cywilnego w definicji przedsiębiorstwa w przepisach 

ustawy określenie firma przedsiębiorstwa zostało rozszerzone o określenie „lub nazwa”. 

Jedna z istotnych zmian wprowadzonych w projekcie ustawy dotyczy działalności leczniczej 

wykonywanej jako działalność pożytku publicznego. Uodl stanowi, że działalność lecznicza 

jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej. Powyższe rozwiązanie w zakresie podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą jako działalność pożytku publicznego, uwzględnia w istocie stan 

prawny istniejący już od września 2006 r., kiedy to ustawa  z dnia 30 sierpnia 1991 r. o 

zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.) przesądziła, że 

zakłady opieki zdrowotnej wykonują działalność gospodarczą. Także art. 9 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 

234, poz. 1536, z późn. zm.) przewiduje, że działalność pożytku publicznego może mieć 

charakter działalności odpłatnej, która w warunkach określonych w tym przepisie stanowi 

działalność gospodarczą. Biorąc pod uwagę fakt, że znacząca większość podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą jako działalność pożytku publicznego, posiada umowy z 
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Narodowym Funduszem Zdrowia przewidujące wynagrodzenie za udzielane świadczenia 

opieki zdrowotnej, warunek wskazany w ww. art. 9, wydawał się być w sposób oczywisty 

spełniony. Jednakże, już po wejściu w życie ustawy, przedstawiciele tych podmiotów 

wskazywali, że zgodnie ze statutami tych organizacji, prowadzona przez nie działalność ma 

charakter nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. Uwzględniając powyższe, proponuje 

się wprowadzenie przepisu stanowiącego, iż działalność lecznicza wykonywana jako 

działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 

późn. zm.), oraz działalność charytatywno-opiekuńcza, jeżeli przepisy odrębne przewidują 

prowadzenie takiej działalności, nie stanowi działalności regulowanej  (np. przepisy ustawy z 

dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz.154, z późn. zm.). 

Wyłączenie to nie będzie dotyczyło sytuacji, kiedy działalność pożytku publicznego jest 

działalnością gospodarczą , zgodnie z  art. 9 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. Natomiast, zgodnie z proponowanym art. 16 ust. 2 do 

tej działalności stosuje się przepisy dotyczące działalności regulowanej w rozumieniu ustawy 

o swobodzie działalności gospodarczej. Warto w tym miejscu przywołać definicję 

działalności regulowanej z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej, która w art. 5 pkt 5 stanowi, iż działalnością regulowaną jest działalność 

gospodarcza, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków, określonych 

przepisami prawa. Intencją autorów projektu było, aby do prowadzonej działalności 

leczniczej zastosowanie znalazły przepisy dotyczące tej szczególnej działalności, bez względu 

na podmiot, który ją wykonuje. W związku z tym działalność tych podmiotów, nie będzie 

uznawana za działalność regulowaną, a jedynie stosować się będą do niej przepisy dotyczące 

działalności regulowanej. Gwarantuje to, iż będzie ona mogła być wykonywana pod 

warunkiem spełnienia określonych prawem wymagań, w szczególności w zakresie wpisu do 

rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą i możliwości przeprowadzania 

kontroli.   

W związku ze zgłaszanymi zarówno przez podmioty lecznicze, jak i organy prowadzące 

rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą wątpliwościami w zakresie 

wyodrębnienia przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego proponuje się doprecyzowanie 

definicji przedsiębiorstwa zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 8 uodl. Dotychczasowa definicja nie 

dość jednoznacznie formułowała zasadę „jednorodzajowości” przedsiębiorstw podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą. W związku z powyższym w projekcie ustawy 

zaproponowana została nowa definicja przedsiębiorstwa, zgodnie z którą jest to zespół 



 24

składników majątkowych za pomocą którego podmiot leczniczy wykonuje określony rodzaj 

działalności leczniczej.  Zaproponowana w projekcie definicja lepiej niż zawarta w kodeksie 

cywilnym oddaje specyfikę przedsiębiorstw podmiotów leczniczych oraz jednoznacznie 

wskazuje, że w jednym przedsiębiorstwie wykonywany jest jeden rodzaj działalności 

leczniczej, co nie ogranicza możliwości wykonywania przez ten sam podmiot leczniczy 

różnych rodzajów tej działalności (każdy rodzaj w odrębnym przedsiębiorstwie). 

Również w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych dotyczących statusu 

przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego proponuje się dodanie przepisu (ust. 3 w art. 2 uodl). 

wskazującego, że przedsiębiorstwo jest jednostką lokalną podmiotu leczniczego, dla której 

nie sporządza się odrębnego bilansu, chyba że podmiot leczniczy postanowi inaczej. Takie 

brzmienie przepisu pozostawia samemu podmiotowi leczniczemu decyzję co do tego, czy 

poszczególne przedsiębiorstwa będą sporządzały samodzielne bilanse, czy też rachunkowość 

będzie wspólna dla całego podmiotu leczniczego. Informacja w tym zakresie będzie zawarta 

w regulaminie organizacyjnym.  

Z uwagi na fakt, iż w stanie prawnym sprzed dnia 1 lipca 2011 r. podmiotami tworzącymi 

niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej były nie tylko stowarzyszenia, ale także ich jednostki 

organizacyjne (oddziały, koła), które posiadają obecnie osobowość prawną, w projekcie 

proponuje się zaliczenie ich wprost do kategorii podmiotów leczniczych, w celu umożliwienia 

im kontynuowania dotychczasowej działalności (pkt 5a w art. 4 ust. 1 uodl).  

Proponuje się również zmianę w art. 9 ust. 1 uodl, której celem jest umożliwienie zaliczenia 

do katalogu stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne, 

także innych świadczeń niewymienionych w tym przepisie, a udzielanych w tym trybie, np. 

świadczeń udzielanych w sanatorium uzdrowiskowym czy świadczeń z zakresu opieka 

psychiatryczna i leczenie uzależnień, uwzględnionych w art. 2 ust. 1 pkt 12 uodl. Zamknięty 

katalog świadczeń oraz odpowiadających im rodzajów przedsiębiorstw, w których są one 

wykonywane jest niewystarczający.  

Projekt ustawy usuwa także wątpliwości, co do zakresu działalności, innej niż lecznicza, jaką 

może wykonywać podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą. Projekt przewiduje, iż będzie 

mógł on prowadzić każdą działalność, nie tylko gospodarczą, o ile przewiduje to jego statut 

(art. 55 ust. 1 pkt 2 uodl). Zatem jednoznacznie możliwe będzie prowadzenie np. działalności 

oświatowej, która nie jest działalnością gospodarczą. Takiej samej zmiany dokonano w 

zakresie działalności, jaka może być prowadzona w miejscu udzielania świadczeń 

zdrowotnych, pod warunkiem, iż  nie jest ona uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia 

(art. 13 uodl).   
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W projekcie proponuje się zmiany przepisów dotyczących warunków prowadzenia praktyki 

zawodowej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną (art. 18 i 19 uodl), których celem jest 

wyłącznie uporządkowanie i ujednolicenie regulacji w tym zakresie. W celu dostosowania do 

przepisów odrębnych regulujących zasady rejestrowania działalności gospodarczej, 

uwzględniono wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

zamiast wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Są to drobne zmiany, jednak istotne 

dla podejmowania działalności leczniczej w ramach praktyk zawodowych.  

Przepis art. 24 ust. 1 uodl określa minimalną treść regulaminu  organizacyjnego każdego 

podmiotu wykonującego działalność leczniczą (a więc nie tylko samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej, ale i spółki kapitałowej lub innego przedsiębiorcy, praktyki 

zawodowej  itd.). Zgodnie obecnym brzmieniem pkt 12 ww. art. 24 ust. 1 w regulaminie tym 

określa się wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze 

środków publicznych. W związku z tym, że przepis art. 24 ust. 1 uodl dotyczy wszystkich 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą (niezależnie od formy organizacyjno-

prawnej  lub posiadania umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia), powstały wątpliwości, 

czy takie brzmienie pkt 12 nie ogranicza w pobieraniu opłat za świadczenia zdrowotne tych z 

ww. podmiotów, które nie mają, w tym zakresie, takich ograniczeń. W celu usunięcia ww. 

wątpliwości w projekcie ustawy zaproponowano zmianę w art. 24 ust. 1 pkt 12 udodl. Zmiana 

ta nie ma jednak charakteru merytorycznego, a wyłącznie redakcyjny. Jest bowiem 

oczywistym, że o tym czy dany podmiot może pobierać ww. opłaty nie decyduje treść ww. 

art. 24 ust. 1 ani, treść konkretnego regulaminu, ale istnienie lub nie przepisów materialnych, 

z których można wywieść określone normy dotyczące pobierania opłat. I tak wszystkie 

podmioty wykonujące działalność leczniczą, które jako świadczeniodawcy mają umowę z 

Narodowym Funduszem Zdrowia nie mogą pobierać opłat od osób ubezpieczonych za 

świadczenia objęte tą umową, gdyż za te świadczenia płaci Fundusz (zakaz ten wywodzi się z 

art. 193 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którym karze grzywny podlega ten kto 

pobiera nienależne opłaty od ubezpieczonych za świadczenia objęte umową z Funduszem o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej). Natomiast w stosunku do podmiotów leczniczych 

niebędących przedsiębiorcami decydujące znaczenie ma art. 44 uodl. Zgodnie z tym 

przepisem podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą udziela świadczeń zdrowotnych 

finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do 

tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością 

lub całkowitą odpłatnością. A zatem to wyłącznie przepis odrębny (przepis inny niż przepis 

uodl) rozstrzyga czy i w jakim przypadku osoby określone w tym przepisie uzyskają 
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świadczenia nieodpłatnie, za częściową odpłatnością bądź płatne w całości, a zatem w 

których przypadkach podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą może pobrać opłaty.  

Proponuje się zmiany w zakresie ubezpieczenia szpitali z tytułu zdarzeń medycznych (art. 25 

uodl). Według zaproponowanych przepisów suma ubezpieczenia wynosiłaby nie mniej niż 

300 000 zł (z uwagi na to, że jest to maksymalna wysokość świadczenia w przypadku śmierci 

pacjenta) i byłaby uzależniona od liczby łóżek w szpitalu i sumy ubezpieczenia w odniesieniu 

do jednego łóżka szpitalnego, która wynosi nie mniej niż 1000 zł.  

Zgodnie z danymi Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia, które jest 

podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie systemu teleinformatycznego rejestru 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wszystkie szpitale dysponują w sumie ok. 

213 000 łóżkami w oddziałach szpitalnych (54 900 łóżek tzw. „zabiegowych” – co stanowi 

ok. ¼ ogólnej liczby łóżek, oraz 158 100 łóżek tzw. „zachowawczych”). Zakładając podział 

1200 000 zł na 4 części, to podział taki przy uwzględnieniu stosunku łóżek daje ok. 500 zł na 

łóżko tzw. „zachowawcze” i 2000 zł na łóżko tzw. „zabiegowe”. Przy przyjęciu kwoty 

uśrednionej - 1250 zł na łóżko.  

Według danych z końca 2011 r.: 

1) Szpital Uniwersytecki w Krakowie miał 1310 łóżek, co przy kwocie 1250 zł na 1 

łóżko daje sumę ubezpieczenia w wysokości 1 637 500 zł; 

2) Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku miał 1067 łóżek, co przy kwocie 1250 

zł na 1 łóżko daje sumę ubezpieczenia w wysokości 1 333 750 zł; 

3) Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie miał 1006 łóżek, co 

przy kwocie 1250 zł na 1 łóżko daje sumę ubezpieczenia w wysokości 1 257 500 zł. 

W związku z tym, biorąc pod uwagę maksymalną obecnie obowiązującą sumę ubezpieczenia 

(1 200 000 zł) na wszystkie zdarzenia medyczne w szpitalu, ww. kwotę 1250 zł obniżono do 

1000 zł na łóżko.  

Posiadanie przez podmiot leczniczy certyfikatu akredytacyjnego powodowałoby zmniejszenie 

sumy ubezpieczenia w odniesieniu do jednego łóżka szpitalnego o 10%. Akredytacja ma na 

celu potwierdzenie spełniania przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów 

akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania tego 

podmiotu. W przypadku podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w 

rodzaju świadczenia szpitalne w ramach przeglądu, który poprzedza wydanie certyfikatu 

akredytacyjnego, bada się działalność tego podmiotu pod kątem standardów ogłoszonych 

obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie standardów 

akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali 

(Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 2, poz. 24). Zakłada się, że w przypadku szpitala spełniającego te 
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standardy częstotliwość występowania zdarzeń medycznych będzie istotnie mniejsza. 

Certyfikat akredytacyjny posiada obecnie 106 szpitali. 

Proponuje się ponadto przepis umożliwiający zawieranie umów ubezpieczenia z udziałem 

własnym podmiotu leczniczego, nie wyższym niż 50 % sumy ubezpieczenia. Zatem w 

przypadku sumy ubezpieczenia na poziomie minimalnym 300 000 zł, udział własny podmiotu 

leczniczego może będzie stanowić maksymalnie 150 000 zł .  

Projekt ustawy przewiduje również modyfikację w zakresie udzielania zamówienia na 

udzielanie w określonym zakresie świadczeń zdrowotnych (art. 26 i 27 uodl). Obecne 

brzmienie przepisów zakłada całkowitą zgodność rodzaju i zakresu świadczeń po stronie 

udzielającego oraz przyjmującego zamówienie. Oznacza to, iż de facto możliwe jest tylko 

udzielanie zamówienia na takie świadczenia, które podmiot sam wykonuje. Tymczasem 

zasadne jest by możliwe było udzielanie zamówienia na świadczenia, których podmiot 

udzielający zamówienia sam nie wykonuje, a które mieszczą się w zakresie działalności 

podmiotu przyjmującego zamówienie. Zmiana powyższa rozszerzy zakres stosowania 

procedury konkursu ofert przy udzielaniu zamówienia na świadczenia zdrowotne. Projekt 

przewiduje również dodanie przepisu, który wyłącza stosowanie procedury konkursowej do 

zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 14 000 euro. Pozostawia to pewną swobodę 

po stronie zarządzającego. Kwota ta jest zgodna z kwotą z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm), która na takim 

samym poziomie ustanawia dolną granicę kwotową dla prowadzenia postępowań.  

W projekcie określone zostały zasady ustalania przez zamawiającego wartości zamówienia, 

szczególnie zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się, aby zminimalizować ryzyko 

nadużyć w celu obejścia prawa, polegających na dzieleniu zamówienia na części lub 

zaniżania jego wartości przez zamawiającego tak, aby miał zastosowanie przepis wyłączający 

konieczność przeprowadzenia konkursu ofert. W związku z powyższym w przypadku gdy 

udzielający zamówienia dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela 

zamówienia w częściach, a każda z nich stanowi przedmiot odrębnego postępowania 

wartością zamówienia jest łączna wartość wszystkich części zamówienia (art. 26a uodl).  

Dodatkowo, w art. 27 ust. 1 uodl wprowadzono zmianę redakcyjną uwzględniającą 

dopuszczenie możliwości udzielenia zamówienia z pominięciem trybu konkursowego.  

Projekt porządkuje ponadto sytuacje rozwiązania umowy na udzielenie zamówienia (art. 27 

ust. 8 uodl). Okres wypowiedzenia winien zostać zachowany, jeżeli umowę wypowiada jedna 

ze stron bez rażącego naruszenia istotnych postanowień umowy przez drugą stronę. 

Natomiast umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

zaistnienia takich naruszeń. W związku z przedstawionymi zmianami dodany został przepis 
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przejściowy, który umożliwia unieważnienie postępowania konkursowego z uwagi na zmianę 

brzmienia przepisów – chyba, że opublikowane zostało ogłoszenie o konkursie. Ponadto 

nakłada się na strony umowy obowiązek dostosowania jej postanowień do nowego brzmienia 

przepisów ustawy, w terminie miesiąca od dnia jej wejścia w życie.  

Zmiana w art. 29 ust. 1 uodl ma charakter wyłącznie redakcyjny i polega na doprecyzowaniu 

przepisu.  

W związku ze zgłaszanymi przez podmioty lecznicze wątpliwościami, co do okoliczności, w 

których pacjent ponosi koszty pobytu w szpitalu, gdy nie zostanie z niego odebrany mimo iż 

jego stan zdrowia na to pozwala, proponuje się doprecyzowanie art. 30 ust. 4 uodl. Z 

dotychczasowego przepisu nie wynika jednoznacznie intencja ustawodawcy, aby pacjent 

ponosił koszty pobytu w szpitalu, gdy nie wymaga już leczenia szpitalnego, ale wymaga 

udzielania całodobowych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne, np. w 

zakładzie opiekuńczo-leczniczym.  

Proponuje się również zmiany w zakresie przepisów dotyczących zaopatrywania pacjentów 

szpitali w znaki identyfikacyjne (art. 36 uodl), dotyczące przede wszystkim określenia 

danych, jakie zawiera znak identyfikacyjny dla noworodka urodzonego w szpitalu (art. 1 pkt 

14 projektu ustawy). Ustalony w dotychczasowych przepisach ustawy zakres danych jest 

niewystarczający dla tej grupy pacjentów (np. brak danych matki, płci oraz godziny i minuty 

urodzenia dziecka oraz w przypadku noworodka urodzonego z ciąży mnogiej także cyfry 

rzymskiej wskazującej na kolejność urodzeń). Z uwagi na fakt, iż z dniem 1 lipca 2012 r. 

utracą moc dotychczasowe regulacje w tym zakresie, niezbędne wydaje się rozszerzenie 

przepisu, co zapewni prawidłowe ustalenie tożsamości dziecka i pozwoli uniknąć pomyłek o 

poważnych konsekwencjach. Ponadto projekt wyłącza obowiązek posiadania znaków 

identyfikacyjnych przez pacjentów szpitala lub oddziału psychiatrycznego. Zmiana ta została 

wprowadzona na wniosek konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii, który 

poinformował, iż opatrywanie znakami tej grupy pacjentów może mieć negatywny wpływ na 

ich stan zdrowia.  

Zmiana w art. 42 ust. 4 uodl ma wyłącznie charakter porządkowy i polega na skreśleniu 

wyrazów „chyba, że przepisy ustawy stanowią inaczej”, gdyż nie ma takich przepisów w 

ustawie. 

Ponadto, proponuje się wyłączenie stosowania przepisów ustawy dotyczących kierownika 

podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, wobec kierowników będących 

funkcjonariuszami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Straży Granicznej (art. 47 

ust. 2 uodl), podobnie jak jest w przypadku kierowników będących żołnierzami zawodowymi 

albo funkcjonariuszami Służby Więziennej. Zastosowanie będą miały w tym przypadku 
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odpowiednio przepisy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo przepisy o Straży 

Granicznej.  

Zmiany w zakresie rady społecznej podmiotu leczniczego (art. 48 uodl) polegają w 

szczególności na wyłączeniu stosowania przepisów w tym zakresie wobec jednostek 

budżetowych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej (ambulatorium z izbą chorych), 

Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Ministra Spraw Wewnętrznych w ramach 

jednostek organizacyjnych Straży Granicznej. Proponowana zmiana nie będzie dotyczyć 

pozostałych podmiotów leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej.  

Dodatkowo w zakresie zadań rady społecznej proponuje się, aby wnioski i opinie w sprawach  

regulaminu organizacyjnego przedstawiane były kierownikowi podmiotu zamiast podmiotowi 

tworzącemu, z uwagi na fakt, iż regulamin organizacyjny ustala kierownik i nie ma zupełnie 

uzasadnienia przedstawianie opinii czy wniosków w tej sprawie podmiotowi tworzącemu. 

Jednocześnie proponuje się, aby opinie i wnioski w sprawach w zbycia aktywów trwałych 

oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego były 

przedstawiane zarówno podmiotowi tworzącemu, jak i kierownikowi podmiotu leczniczego.  

Ponadto w przepisach dotyczących składu rady społecznej poprawiono błędne odwołanie.  

Podobnie jak przepisy o obowiązku powołania rady społecznej proponuje się wyłączyć 

przepisy dotyczące wybierania kandydatów na stanowiska kierownicze w trybie konkursu 

wobec niektórych podmiotów leczniczych ze względu na specyfikę ich działania (art. 37 ust. 

5 uodl). Są to jednostki budżetowe utworzone przez Ministra Obrony Narodowej 

(ambulatorium z izbą chorych), Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Ministra 

Spraw Wewnętrznych w ramach jednostek organizacyjnych Straży Granicznej. Proponowana 

zmiana nie będzie dotyczyć pozostałych podmiotów leczniczych utworzonych przez Ministra 

Obrony Narodowej.  

Ponadto proponuje się uporządkowanie przepisów w zakresie form zatrudnienia osób 

zajmujących stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych niebędących 

przedsiębiorcami. Z ust. 3 w art. 49 uodl wynika, że może być to stosunek pracy albo umowa 

cywilnoprawna, zatem w kolejnych przepisach należało to uwzględnić. 

Zmiana w art. 54 ust. 2 ma charakter wyłącznie redakcyjny i polega na zastąpieniu wyrazów 

„oddanie go w dzierżawę” wyrazami „oddanie ich w dzierżawę”, gdyż w przepisie chodzi o 

aktywa trwałe samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, a nie o zakład.  

Proponuje się również doprecyzowanie, że wskaźnik zadłużenia ustala się na dzień 

poprzedzający dzień złożenia wniosku o wpisanie spółki kapitałowej do rejestru 

przedsiębiorców, zamiast na dzień poprzedzający dzień przekształcenia (art. 70 uodl). Dniem 

przekształcenia jest dzień wpisania spółki do rejestru przedsiębiorców. Ustalenie wskaźnika 
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na dzień poprzedzający dzień przekształcenia może powodować trudności, z uwagi na fakt, iż 

w praktyce trudne jest precyzyjne ustalenie dnia, w którym sąd dokona wpisu, natomiast  na 

dzień złożenia wniosku podmiot leczniczy ma wpływ. Jednocześnie, proponuje się 

doprecyzowanie, że do obliczania omawianego wskaźnika uwzględniane są przychody ze 

sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy, natomiast dane o zobowiązaniach i 

inwestycjach krótkoterminowych - według stanu na dzień poprzedzający dzień złożenia 

wniosku o przekształcenie.  

Zmiana w art. 79 ust. 2 uodl ma na celu wyjaśnienie wątpliwości co do rodzaju wniosku, jaki 

należy złożyć do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Spółka kapitałowa 

powstała w wyniku przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

jest jego następcą prawnym, zatem wpisywana jest w tej samej księdze rejestrowej – wniosek 

o zmianę wpisu, a nie o wpis. 

Zmiana w art. 87 ust. 1 pkt 2 uodl ma charakter wyłącznie porządkowy i polega na usunięciu 

omyłkowo wpisanego wyrazu „rozporządzenia”. Zgodnie z art. 83 ust. 1 uodl likwidacja 

podmiotu leczniczego w formie jednostki budżetowej następuje drodze zarządzenia albo 

uchwały.  

Zmiana w art. 88 ust. 1 uodl wynika z tego, że obowiązująca ustawa nie nadaje pracodawcy 

statusu podmiotu leczniczego.  

Proponuje się również dodanie przepisu nakazującego odróżnienie nazwy przedsiębiorstwa od 

firmy (nazwy) podmiotu leczniczego (art. 100 uodl). Doprecyzowanie w tym zakresie wynika 

z uwag zgłaszanych przez Główny Urząd Statystyczny, iż jest to niezbędne dla uznania 

przedsiębiorstwa za odrębną jednostkę lokalną i nadania mu 14-znakowego numeru REGON. 

Zmiana brzmienia art. 104 uodl wynika z dostosowania regulacji do przepisów ustawy o 

swobodzie działalności gospodarczej. Dodatkowo proponuje się zrezygnować w ustawie o 

określenia, że zaświadczenie o wpisie do rejestru zawiera kody resortowe nadane jednostkom 

lub komórkom organizacyjnym – jest to jedyny element zaświadczenia, o którym stanowi 

ustawa. Odstąpienie od tej regulacji uprości procedurę dzięki temu, że nie będzie potrzeby 

występowania o nowe zaświadczenie po każdej zmianie w tym zakresie.  

Przepis art. 105 uodl został doprecyzowany, aby jednoznacznie wynikało z niego, że 

zaokrąglenie dotyczy wysokości opłaty, a nie wskaźnika na podstawie którego jest ona 

ustalana. Dodano również przepis na podstawie, którego wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, 

który dotyczy wyłącznie przedstawienia dokumentu ubezpieczenia jest wolny od opłat. 

Ustawodawca nakłada na podmioty wykonujące działalność leczniczą obowiązek 

każdorazowego przekazywania do rejestru informacji o zawartym ubezpieczeniu. W praktyce 

umowy takie zawierane są najczęściej na rok, a zatem brak wyłączenia powoduje konieczność 
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ponoszenia przez podmiot wykonujący działalność leczniczą kosztów takiej zmiany. Dodano 

również przepis stanowiący podstawę do nadawania przez organ prowadzący rejestr 

resortowych kodów identyfikacyjnych, zgodnie z zakresie udzielanych świadczeń 

zdrowotnych.  

W zakresie organów prowadzących rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

uwzględniono Wojskową Radę Lekarską, która została pominięta w obecnym brzmieniu 

ustawy (art. 106 ust. 1 uodl).  

W zakresie danych i informacji objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą zrezygnowano z obowiązku przekazywania: numeru wpisu do KRS albo 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz numeru zaświadczenia o 

wpisie do rejestru. Proponowane zmiany uproszczą prowadzenie działalności leczniczej 

(deregulacja). Należy podkreślić, że posiadanie wpisu do KRS albo do CEDIG jest jednym z 

warunków wykonywania działalności leczniczej, a oświadczenie o ich spełnieniu 

wnioskodawca składa wraz z wnioskiem. Są to zatem informacje zbędne, powodujące 

nadmierne i nieuzasadnione mnożenie danych w księdze rejestrowej.  

W projekcie ustawy proponuje się doprecyzowanie zakresu kontroli wykonywanej przez 

organ rejestrowy (art. 111 uodl). Obecne brzmienie odwołuje się jedynie do zgodności 

wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy o działalności leczniczej i 

przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. Tymczasem warunki wykonywania 

działalności leczniczej przez niektóre podmioty lecznicze określają odrębne ustawy, np. 

ustawa o diagnostyce laboratoryjnej czy ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 

i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.  

Okres obowiązywania ustawy wykazał trudności ze stosowaniem niektórych przepisów 

dotyczących kwestii finansowych, w szczególności działu V uodl. W związku z powyższym, 

proponuje się wyłączenie zadań realizowanych w ramach programów zdrowotnych i promocji 

zdrowia finansowanych z wydatków bieżących z obowiązku stosowania algorytmu zawartego 

w art. 114 uodl. W ramach wydatków bieżących finansujący zlecają m. in.: wykonywanie 

profilaktycznych badań, udzielanie świadczeń zdrowotnych, zakupi dystrybucję leków dla 

określonej w programie grupy chorych czy też realizację innych usług. Dotychczasowe 

brzmienie art. 114 ust. 2 uodl uniemożliwia realizatorom programów zdrowotnych będących 

podmiotami leczniczymi wyłonionymi w postępowaniu konkursowym otrzymanie pełnej 

zapłaty za zlecone i wykonane usługi, w przypadku gdy uzyskują przychody z tytułu 

świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych poniżej łącznych 

przychodów z tego tytułu zarówno ze środków publicznych jak i innych źródeł. Jednocześnie 

realizatorzy niebędący podmiotami leczniczymi, spełniający wymogi określone programem, 
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wyłonieni w postępowaniu konkursowym mogą uzyskiwać środki na realizację analogicznych 

zadań np. szkolenia, prowadzenie baz danych czy też promocję zdrowia w wysokości 100% 

kosztów. Zaproponowana zmiana zapewni równe traktowanie realizatorów wyłonionych w 

postępowaniach konkursowych oraz zabezpieczy realizację zadań finansowanych ze środków 

bieżących niezbędnych do osiągnięcia zamierzonych celów. 

Ponadto proponuje się jednoznacznie określić, że wysokość przyznanych przez podmioty 

tworzące środków finansowych może być niższa niż maksymalna kwota wynikająca ze wzoru 

w art. 114 uodl. Zmiana umożliwi dofinansowanie przez podmiot tworzący części zadania na 

zasadzie partycypacji w kosztach przez podmiot leczniczy i podmiot tworzący. 

Proponuje się również określenie zasad ustalania wysokości dotacji i sposobu jej rozliczenia 

dla podmiotów utworzonych w tym samym roku, w którym następuje przekazanie środków. 

Nowoutworzone podmioty lecznicze będą mogły na określone zadania otrzymać środki 

publiczne w wysokości kosztów koniecznych do realizacji tych zadań, natomiast rozliczenie 

przez nowoutworzony podmiot leczniczy przekazanych i wykorzystanych środków 

publicznych będzie uwzględniało udział przychodów ze środków publicznych w sumie 

przychodów podmiotu. 

Ponadto proponuje się w Dziale V określającym zasady przekazywania środków publicznych 

podmiotom wykonującym działalność leczniczą dodanie przepisu stanowiącego, że dotacja 

niewykorzystana, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w 

nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na zasadach określonych w przepisach o finansach 

publicznych. 

Proponuje się także wprowadzenie zmiany zapisu w art. 116 ust. 2 uodl dotyczącego 

rozliczania zadań wieloletnich. Konieczność zmiany przepisu związana jest z przyznawaniem 

dotacji na zadania, których realizacja trwa dłużej niż jeden rok budżetowy. W związku 

z nierównomiernym rozłożeniem wysokości finansowania w trakcie przebiegu zadania 

wieloletniego, jego rozliczenie w zakresie wzoru w art. 116 uodl powinno nastąpić 

po zakończeniu finansowania takiego zadania ze środków publicznych. 

Proponuje się również możliwość przeprowadzania przez wojewodę kontroli pod względem 

medycznym i pod względem zgodności z prawem, w stosunku do podmiotów leczniczych 

prowadzących działalność na terenie województwa (art. 118 i konsekwencje w art. 120 i 122 

uodl). W obecnym brzmieniu uprawnienie do przeprowadzania kontroli podmiotów 

leczniczych pod względem zgodności z prawem oraz pod względem medycznym przysługuje 

jedynie Ministrowi Zdrowia, a wojewodzie tylko w przypadkach zleconych przez Ministra 

Zdrowia. Proponuje się zatem przywrócenie w tym zakresie uprawnień, jakie przyznawała 

wojewodom ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 
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r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.). Rozwiązanie takie ze względu na fakt, iż wojewoda dysponuje 

często większą wiedzą o podmiotach leczniczych działających na obszarze województwa, co 

zapewnia większą skuteczność i efektywność działań kontrolnych, możliwość szybszego 

reagowania w sytuacji podejrzenia nieprawidłowości, a także mniejsze koszty z tego tytułu.    

W art. 119 ust. 1 uodl poprawione zostało błędne odwołanie, natomiast w ust. 4 ujednolicono 

i doprecyzowano zakres uprawnień przysługujących osobie przeprowadzającej kontrolę na 

zlecenie Ministra Zdrowia.  

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej zawiera przepisy umożliwiające 

przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową 

oraz możliwość uzyskania finansowego wsparcia tych przekształceń. W projekcie ustawy 

proponuje się rozszerzenie instrumentów wsparcia procesu przekształceń, przez 

wprowadzenie możliwości uzyskania dotacji z budżetu państwa w wysokości kredytów 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, spłaconych przez podmioty 

tworzące z tytułu udzielonego poręczenia (art. 197 i 199 uodl). Należy podkreślić, iż zmiana 

powyższa rozszerza listę tytułów do uzyskania dotacji, jednak w ramach tych samych 

środków finansowych przeznaczonych na wsparcie procesów przekształceń samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe.  

Z uwagi na fakt, iż okres pomiędzy wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia w 

sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą, a wynikającym z art. 207 ust. 2 uodl 

terminem składania programów dostosowania do tych wymagań (30 czerwca 2012 r.) może 

okazać się zbyt krótki, proponuje się przedłużenie terminu składania tych programów do dnia 

31 grudnia 2012 r. Ponadto dodany został przepis przejściowy dotyczący podmiotów 

leczniczych, które sporządziły i przedłożyły organom prowadzącym rejestr programy 

dostosowania pomieszczeń i urządzeń na podstawie dotychczasowych przepisów, tj. 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny 

odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu 

opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158) oraz rozporządzeń poprzedzających. Dzięki 

wprowadzeniu tego przepisu ww. podmioty nie będą zobowiązane do składania nowego 

programu a jedynie do aktualizacji, bez konieczności opiniowania przez inspekcję sanitarną.  

Zmiana ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi dotyczy finansowania 

nakładów na inwestycje jednostek publicznej służbie krwi służących realizacji zadań 

ustawowych oraz programów zdrowotnych z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa. 

Jednym z założeń uodl jest traktowanie na równych zasadach wszystkich podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą w zakresie dostępu do środków publicznych. Z tego 
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względu wysokość otrzymywanych środków finansowych na realizację zadań określonych w 

art. 114 ust. 1 pkt 1-3 uodl oraz ich rozliczanie zostały powiązane z udzielaniem świadczeń 

opieki zdrowotnej. Powiązanie to zostało ujęte w formie wzoru. Tymczasem nie można do 

wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zastosować wzoru określonego 

w art. 114 ust. 4 uodl. Istnieją bowiem takie podmioty, jak  jednostki organizacyjne 

publicznej służby krwi, które nie generują przychodów z tytułu udzielania świadczeń opieki 

zdrowotnej. Wykonują one usługi, będące  składową świadczeń zdrowotnych, udzielanych 

przez inne podmioty lecznicze. Usługi te nie wiążą się jednak z działaniami medycznymi 

wykonywanymi bezpośrednio na rzecz podmiotów uprawnionych (świadczeniobiorców). 

Opłaty za krew i jej składniki wydawane przez regionalne centra krwiodawstwa i 

krwiolecznictwa oraz dotacje celowe przekazywane na zadania wymienione w art. 27 pkt. 3-7 

ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o publicznej służbie krwi pokrywają wyłącznie koszty 

(wydatki bieżące) związane z pobieraniem krwi, oddzielaniem jej składników, gromadzeniem 

i przechowywaniem oraz ich wydawaniem. Jednostki organizacyjne publicznej służby krwi są 

ponadto realizatorami dwóch programów zdrowotnych z zakresu krwiodawstwa i 

krwiolecznictwa, których przedmiotem jest m.in. zakup czynników krzepnięcia oraz 

mobilnych punktów poboru krwi. Wysokość przekazywanych środków jednostkom 

organizacyjnym publicznej służby krwi w tych programach odpowiada wartości zakupu 

czynników krzepnięcia albo mobilnych punktów poboru krwi. Kwota środków 

przeznaczonych na zakup czynników krzepnięcia jest podyktowana potrzebami zdrowotnymi 

(liczbą pacjentów, którzy wymagają leczenia), a w przypadku zakupu mobilnych punktów 

poboru krwi, przede wszystkim planowanym przyrostem liczby donacji krwi w stosunku do 

pobranych w latach poprzednich oraz liczbą i stanem technicznym posiadanych już punktów.  

Z tytułu działalności statutowej jednostki publicznej służby krwi, w praktyce, nie generują 

przychodów z tytułu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, co uniemożliwia uzyskanie 

środków publicznych na podstawie uodl na zadania określone w art. 114 ust. 1-3 uodl w 

wysokości gwarantującej wykonanie nałożonych zadań. Z tego względu stosowanie 

przepisów art. 114 ust. 2-4 uodl w odniesieniu do jednostek publicznej służby krwi 

powodowałoby nierówne traktowanie podmiotów leczniczych w dostępie do środków 

publicznych polegające na konieczności wniesienia przez te jednostki wkładu własnego w 

wysokości znacząco wyższej niż podmioty uzyskujące przychody z tytułu udzielania 

świadczeń opieki zdrowotnej.   

 

W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym proponuje się w art. 106 

uchylić odniesienie się do działalności leczniczej, gdyż zgodnie z uodl uczelnia nie jest 
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uprawniona do jej prowadzenia. Podmiotem leczniczym może być natomiast prowadzony 

przez wyłącznie uczelnię medyczną samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej albo 

spółka kapitałowa.  

 

W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 

ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych proponuje się zmianę porządkującą. 

Zakład lecznictwa uzdrowiskowego został błędnie zdefiniowany jako podmiot leczniczy, 

zamiast przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego.  

 

Proponuje się ponadto uregulowanie w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym  

Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.), że działalność w zakresie 

ratownictwa medycznego może być wykonywana zarówno w ramach działalności 

ambulatoryjnej, jak i stacjonarnej i całodobowej, w tym szpitalnej. Rozwiązanie to 

odzwierciedla stan faktyczny w tym zakresie. Pozostałe zmiany w tej ustawie mają charakter 

porządkowy i polegają na dostosowaniu terminologii do uodl. Równolegle prowadzone prace 

legislacyjne nad projektem ustawy o działalności leczniczej oraz projektem ustawy o zmianie 

ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw, 

spowodowały że nie zostały dostosowane do terminologii uodl przepisy ustawy z dnia 8 

września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, objęte zmianami wynikającymi 

z ustawy z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 219, poz. 1443). 

 

Zmiana w art. 67k ust. 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku 

Praw Pacjenta jest konsekwencją zmian wprowadzonych do art. 25 uodl i polega na 

rezygnacji się z określenia maksymalnej wysokości świadczenia w odniesieniu do wszystkich 

zdarzeń medycznych objętych ochroną ubezpieczeniową, niezależnej od indywidualnych 

warunków szpitala, które wpływają na liczbę potencjalnych zdarzeń medycznych. Obecnie ta 

kwota jest określona na poziomie 1 200 000 zł. Konsekwencją tej zmiany są zmiany w art. 

67k ust. 10 ww. ustawy. Zmiana w art. 33 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ma charakter wyłącznie redakcyjny, nie wprowadza 

zmian merytorycznych. 

 

Ponadto proponuje się wprowadzić regulacje, zgodnie z którymi nastąpi przeksięgowanie 

niezamortyzowanej części środków, które przed dniem 1 lipca 2011 r. zwiększyły fundusz 

założycielski samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na rozliczenia 
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międzyokresowe przychodów. Przeksięgowanie zostałoby dokonane do dnia 31 grudnia 2012 

r. i wykazane w sprawozdaniach finansowych za 2012 r. Rozwiązanie to wyeliminuje 

negatywne skutki księgowania przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 

dotacji o charakterze inwestycyjnym oraz darowizn i innych środków, które zgodnie 

z nieobowiązującą już ustawą z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej 

zwiększały fundusz założycielski, a zatem w stosunku do których nie ma możliwości 

zrekompensowania kosztów amortyzacji odpowiednią wartością przychodów, co prowadzi do 

pogorszenia wyników finansowych.   

 

Projekt wprowadza regulację przejściową, na mocy której podmioty lecznicze wykonujące 

działalność leczniczą jako działalność pożytku publicznego lub charytatywno-opiekuńczą 

uzyskają okres 12 miesięcy na dostosowanie się do przepisów uodl. Podmioty te zgodnie z 

brzmieniem projektowanych przepisów nie będą przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o 

swobodzie działalności gospodarczej, a więc nie będą musiały rejestrować się w Krajowym 

Rejestrze Sądowym jako przedsiębiorcy, o ile nie prowadzą działalności gospodarczej w 

rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Jednak zakres 

obowiązków dostosowawczych nie ogranicza się do wpisu w rejestrze przedsiębiorców. Jak 

wszystkie pozostałe podmioty muszą dostosować swoją działalność do przepisów uodl, co w 

poprzednim stanie prawnym nie zawsze było możliwe. Dostosowanie dotyczy m.in. 

wydzielenia przedsiębiorstw zależnie od rodzaju wykonywanej działalności, opracowania 

stosownych dokumentów np. regulaminu organizacyjnego, dokonania zmian w rejestrze 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą, opracowanie programu dostosowawczego 

dla pomieszczeń i urządzeń podmiotu leczniczego.    

 

Natomiast w związku z propozycją odroczenia w czasie obowiązku zawarcia umowy 

ubezpieczenia szpitali z tytułu zdarzeń medycznych, proponuje się dodanie regulacji o 

charakterze przejściowym. Dotyczy ona okresu od dnia wejścia w życie projektowanej 

ustawy do dnia 31 grudnia 2013 r. Należy podkreślić, że nie uległy zmianie zawarte w uodl 

przepisy merytoryczne dotyczące obowiązku zawarcia przez podmioty lecznicze prowadzące 

szpitale umowy ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o 

prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Proponuje się natomiast powstanie tego 

obowiązku dopiero od dnia 1 stycznia 2014 r. Do tego czasu podmiot leczniczy może zawrzeć 

umowę takiego ubezpieczenia, ale nie musi tego robić. Z uwagi na powyższe, projekt zakłada, 

że toczące się postępowania o wykreślenie podmiotu leczniczego z rejestru z powodu braku 

takiego ubezpieczenia zostaną umorzone z mocy prawa. Brak umowy ubezpieczenia z tytułu 



 37

zdarzeń medycznych nie stanowiłby również podstawy do odrzucenia przez Narodowy 

Fundusz Zdrowia oferty w postępowaniu o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Brak 

takiego przepisu powodowałby konieczność odrzucenia oferty na podstawie art. 149 ust. 1 pkt 

7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych, tj. gdy oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków 

określonych w przepisach prawa oraz warunków określonych przez Prezesa Narodowego 

Funduszu Zdrowia na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 3 tej ustawy. Odejście od obligatoryjności 

ubezpieczenia nie oznacza jednak zwolnienia podmiotu leczniczego prowadzącego szpital z 

odpowiedzialności z tego tytułu. W przypadku braku polisy pełną odpowiedzialność z tytułu 

zdarzeń medycznych ponosi podmiot leczniczy w granicach określonych w art. 67k ust. 7 

ustawy z dnia 6v listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

 

Z uwagi na okres, w jakim podmioty wykonujące działalność leczniczą powinny dostosować 

swoją działalność do wymagań ustawy, uzasadnione jest wejście w życie projektowanych 

zmian przed 1 lipca 2012 r. , co umożliwi bezkolizyjne ich wprowadzenie. 

 

Projekt ustawy nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, 

poz. 597) i nie podlega notyfikacji.  

 

Projekt ustawy nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 

 

Projekt ustawy nie będzie miał wpływu na budżet państwa, i co do zasady na budżety 

jednostek samorządu terytorialnego. Zmiana w zakresie instrumentów wsparcia procesu 

przekształceń SPZOZ w spółkę kapitałową, polegająca na wprowadzeniu możliwości 

uzyskania dotacji w wysokości kredytów spłaconych przez podmiot tworzący z tytułu 

udzielonego poręczenia, nie spowoduje skutków dla sektora finansów publicznych, gdyż 

ogólna kwota przeznaczona w budżecie państwa na dotacje nie ulega zmianie. Szacunkowa 

wartość kredytów spłaconych przez podmioty tworzące w ramach poręczenia wynosi 77 mln 

zł. Średnia kwota kredytu spłacona przez poręczyciela (podmiot tworzący) wynosi 192 395 zł 

(400 podmiotów leczniczych prowadzących szpitale posiadające co najmniej 150 łóżek).  

W odniesieniu do zmiany dotyczącej ewidencji księgowej funduszu założycielskiego, można 

oszacować, opierając się na danych o wysokości funduszu założycielskiego SPZOZ oraz 
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przyjmując średni okres amortyzacji od 7 do 10 lat, że skumulowany roczny wynik netto 

SPZOZ zwiększy się odpowiednio o około 1,3 mld zł - 0,9 mld zł. 

Rozwiązania dotyczące ubezpieczenia podmiotów leczniczych prowadzących szpitale z tytułu 

zdarzeń medycznych będą miały wpływ na samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 

będące jednostkami sektora finansów publicznych.  

Obowiązek ubezpieczenia dotyczy ok. 700 podmiotów leczniczych, a średnia wysokość 

składki wynosi 400 tys. zł. Ok. 70% (tj. 490) podmiotów nie zawarło umów ubezpieczenia z 

tytułu zdarzeń medycznych. Konsekwencją uchylenia ww. obowiązku będzie potencjalne 

zmniejszenie kosztów funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 

196 mln zł (490 x 400 000 = 196 000 000), przy założeniu że nie skorzystają z możliwości 

zawarcia umów ubezpieczenia dobrowolnego, a podmioty, które umowy ubezpieczenia 

obowiązkowego zawarły nie będą dążyły do ich renegocjacji. Wskazane skutki dla sektora 

finansów publicznych w roku 2012 są skutkami pozytywnymi (in plus) dla tego sektora. 

Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż odroczenie wejścia w życie obligatoryjności w 

zakresie posiadania ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych, nie oznacza zwolnienia 

podmiotu leczniczego prowadzącego szpital z odpowiedzialności z tego tytułu. W przypadku 

braku polisy pełną odpowiedzialność z tytułu zdarzeń medycznych będą ponosiły podmioty 

lecznicze w granicach określonych w art. 67k ust. 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o 

prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Obecnie trudno oszacować skalę świadczeń 

wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku 

Praw Pacjenta. Jednakże biorąc pod uwagę,  że: 

1) instytucja dochodzenia świadczeń z tytułu zdarzeń medycznych przed wojewódzkimi 

komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych jest nowa i dotyczy 

zdarzeń, które miały miejsce po 1 stycznia 2012 r., 

2) dane, które były zawarte w ocenie skutków regulacji projektu ustawy o zmianie 

ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 3488), w której szacowano roczną liczbę spraw w  ww. komisjach na ok. 231 

- to przy założeniu, że w 2012 r. tych spraw (które zostaną pozytywnie rozparzone przez 

wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych) będzie ok. 30%, co 

daje ok. 69 spraw (na dzień 15 maja 2011 r. wpłynęło wprawdzie 65 wniosków, ale tylko 32 z 

nich spełniało wymogi formalne, 32 wnioski, ze względu na braki formalne, zostały 

zwrócone, 1 sprawę umorzono), a przeciętne świadczenie wyniesie 150 tys. zł w przypadku 

śmierci i 50 tys. zł. w przypadku innych skutków zdarzenia medycznego (przy założeniu, że 

wysokość tych świadczeń rozłoży się po połowie), to szacowane skutki wypłaty wszystkich 

świadczeń wyniosą 6 mln 850 tys. zł. (70% tej kwoty stanowi 4 mln 795 tys. zł). Tak więc 
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skutek in plus dla sektora finansów publicznych wyniesie w 2012 r. maksymalnie 191 mln 

205 tys. zł (196 000 000 – 4 795 000 = 191 205 000). Biorąc pod uwagę to, że propozycja 

odejścia od obligatoryjności lub niestosowania sankcji za niezwarcie umowy w zakresie 

ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych dotyczy także roku 2013 r. skutek in plus dla 

sektora finansów publicznych może być podobny (choć mniejszy niż w 2012 r. z uwagi na 

przypuszczalnie większą liczbę wniosków kierowanych do komisji). Przy założeniu że 

wniosków, które zostaną pozytywnie rozpatrzone przez  wojewódzkie komisje do spraw 

orzekania o zdarzeniach medycznych, będzie dwukrotnie więcej niż w 2012 r. oraz że nie 

zostanie zawarta żadna umowa ubezpieczenia, skutek in plus dla sektora finansów 

publicznych w 2013 r. wyniesie maksymalnie 186 mln 410 tys. zł (196 000 000 – 9 590 000 

= 186 410 000). 

W odniesieniu do kosztów rozszerzenia uprawnień kontrolnych wobec podmiotów 

leczniczych na wojewodów, skutki finansowe tego rozwiązania, przy założeniu, że każdy z 

wojewodów przeprowadzi 1 kontrolę w miesiącu wynoszą dla każdego z nich ok 43 200 zł 

rocznie.  

Średni koszt jednej kontroli 3600 zł x 12 miesięcy = 43 200 zł. 
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