
  
 Warszawa, 10 czerwca 2015 r. 

SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 

 

Prezes Rady Ministrów  
DKRM-140-91(9)/15  

 
 Pan  
 Radosław Sikorski 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 

 
Szanowny Panie Marszałku, 
 
przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec 

poselskiego projektu ustawy 
 
 

- o zmianie ustawy o prawach pacjenta  
i Rzeczniku Praw Pacjenta (druk nr 
3254). 

 
 
Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra Zdrowia 

do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych.  

 

Z wyrazami szacunku 

 

(-) Ewa Kopacz 

 
 



 

 

Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy  

o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (druk nr 3254) 

 

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

(druk nr 3254), zwany dalej „projektem ustawy”, zawiera propozycję zmiany art. 30 ust. 1 

ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 159, z późn. zm.), polegającą na rozszerzeniu zakresu upoważnienia 

do wydania rozporządzenia Ministra Zdrowia, co umożliwi określenie wzorów niektórych 

dokumentów. 

Obecne brzmienie upoważnienia ustawowego stanowi podstawę do określenia 

w rozporządzaniu rodzajów dokumentacji medycznej i zakresu informacji, jakie powinna 

ona zawierać, ale nie pozwala na określenie wzorów poszczególnych dokumentów. Mając 

na uwadze fakt, że w niektórych przypadkach ustalenie jednolitych formularzy jest niezwykle 

istotne dla szybkiego i skutecznego udzielenia świadczenia zdrowotnego, zaproponowana 

zmiana jest, co do zasady, celowa i zasługuje na poparcie, jednak z pewnymi 

zastrzeżeniami. 

1. Zasadne jest określenie w rozporządzeniu wzoru książeczki zdrowia dziecka, jednak 

w brzmieniu upoważnienia ustawowego do wydania tego rozporządzenia proponuje się 

przyjęcie założenia, że w rozporządzeniu będą określone wzory niektórych dokumentów, 

zamiast ich enumeratywnego wyliczenia. Wskazany w projekcie ustawy katalog 

nie uwzględnia bowiem wszystkich potrzeb w tym zakresie, zarówno tych już obecnie 

zidentyfikowanych, np. karty okołooperacyjnej, dokumentacji pielęgniarskiej, 

jak i mogących powstać w przyszłości. 

2. W projekcie ustawy proponuje się tylko zmianę ust. 1 w art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 

2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zawierającego upoważnienie 

ustawowe dla Ministra Zdrowia, natomiast pomija się analogiczne upoważnienia 

dla Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Spraw 

Wewnętrznych, zawarte w ust. 2 tego przepisu. Mając na uwadze, że projekt ustawy 

stanowi realizację postulatu dokumentowania świadczeń zdrowotnych udzielanych 

dzieciom (co wynika z uzasadnienia), odmienne traktowanie podmiotów leczniczych 

utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i Ministra Spraw 

Wewnętrznych, nie znajduje uzasadnienia. 
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3. W konsekwencji uwagi nr 2, przepis przejściowy, zawarty w art. 3 projektu ustawy, 

powinien dotyczyć wszystkich aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 30 

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

4. Projekt ustawy wymaga dopracowania pod względem legislacyjnym, w szczególności 

zawarty w nim przepis przejściowy umożliwiający stosowanie dotychczasowych 

dokumentów (art. 2 projektu ustawy) powinien znaleźć się w rozporządzeniu wydanym 

na podstawie nowego upoważnienia. 

5. Z uwagi na fakt, iż dotychczas wydane dokumenty pozostaną ważne, proponowane 

zmiany nie spowodują nowych kosztów w stosunku do tych, jakie obecnie z tytułu 

ich wydawania ponoszą podmioty lecznicze, nie powinny w tym zakresie wystąpić skutki 

finansowe w wysokości wskazanej w uzasadnieniu do projektu ustawy. 

 

Podsumowując, Rząd pozytywnie opiniuje zaproponowany kierunek zmiany ustawy 

z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, z uwzględnieniem 

ww. uwag. Jest on zbieżny z propozycją zmian w przedmiotowym zakresie zawartą 

w projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

oraz niektórych innych ustaw, przygotowywanym obecnie na podstawie założeń do projektu 

tej ustawy, przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 27 stycznia br. 
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