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Do druku nr 3837 

Warszawa, 26 sierpnia 2015 r. 

Pan 
Adam Podgórski 
Zastępca Szefa 
Kancelarii Sejmu 

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 sierpnia 2015 r. (GMS-WP-173-233/15), 

doręczone do Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych w dniu 20 sierpnia 2015 r., 

informuję, iż Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych pozytywnie opiniuje 

poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym RatowTlict-wie Medycznym, 

ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności 

leczniczej oraz niektórych innych ustaw. 

Jednocześnie zgłaszamy uwagę do art. l pkt. 3) przedmiotowego projektu. 

W ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym pkt. 4) w art. 39f powinien 

otrzymać brzmienie: 

"4) zapewrua w lokalizacji całodobowy dostęp do medycznego laboratorium 

diagnostycznego, pracowni obrazowej, endoskopii diagnostycznej i zabiegowej;" 

UZASADNIENIE 

Diagnostyka laboratoryjna jest dziedziną wiedzy medycznej i powinna być jak 

najściślej powiązana z procesem terapeutycznym, który jest określany procesem 

diagnostyczno- terapeutycznym. 

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, ul. Konapacka 4, 03-428 Warszawa 
Sekretariat Prezesa KRDL tel.: 22 741 21 55, fax.: 22 741 21 56, e-mail: biuro@kidl.org.pl 

Dział Diagnostów i Ewidencji Laboratoriów tel.: 22 741 21 57, Księgowość tel.: 22 741 11 60 
_www.kidl.org. pi 
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Zatem wskazanie, aby centrum urazowe dla dzieci posiadało w lokalizacji medyczne 

laboratorium diagnostyczne pozwoli na uzyskanie badania laboratoryjnego 

w możliwie najkrótszym czasie co zwiększa szanse na uratowanie życia pacjenta . 

. Wpływa to jednocześnie na wysoką jakość usług z zakresu diagnostyki 

laboratoryjnej, zapewnia możliwość wykonywania badań laboratoryjnych w trybie 

pilnym w szczególr.1ie trudnych przypadkach medycznych. 

Elżbieta i'uacz 

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, ul. Konapacka 4, 03-428 Warszawa 
Sekretariat Prezesa KRDL tel.: 22 741 21 55, fax.: 22 741 21 56, e-mail: biuro@kidl.org.pl 

Dział Diagnostów i Ewidencji Laboratoriów te l.: 22 7 41 21 57, Księgowość teł.: 22 7 41 11 60 
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Warszawa, 31 sierpnia 2015 r. 

Pan 
Adam PODGÓRSKI 
Zastępca Szefa 
Kancelarii Sejmu 

d::p~~~Z na pi(!~17 ,;.,~ ~ ;.~:.pra.n. 
przedłożenia opinii do poselskiego projektu ustawy- o zmianie ustawy o 

Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności 

leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz 

niektórych innych ustaw (MKB-020-1441/15), w załączeniu, 

przekazujemy uwagi otrzymane z województw: opolskiego, łódzkiego, 

zachodniopomorskiego i małopolskiego. 
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ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

OPINIA WOlEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 
w sprawie: 

Opole, 26 sierpnia 2015 r. 

poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy 

o działalnościleczniczej oraz niektórych Innych ustaw. 

Województwo Opolskie nie wnosi uwag do pn:edmlotowego projektu ustawy. 

Proponowane zmiany w przedłożonym projekcie odnoszą się do kwestii związanych 

z umóżliwleniem tworzenia centrów urazowych dla dzieci, jako wydzielonych funkcjonalnie części 

szpitali, w celu przeprowadzenia szybkiej diagnostyki oraz leczenia dziecięa!go pacjenta 

urazowego analogicznie do brzmienia przepisów ustawy obowiązujących dorosłych pacjentów 

urazowych, a> naleiy uznać za działanie ważne. 

Z drugiej strony, istotny jest fakt, że art. 39f projektu ustawy przewiduje, 

Iż centra urazowe dla dzieci zabezpieczać mają populację nie mniejszą niż 1 mln mieszkańców 

w zakresie świadczeń zdrowotnych obejmujących ciężkie, mnogie lub wieionarządowe obrażenia 

dała co - wobec stanu populacji województwa opolskiego - poddaje w wątpliwość możliwość 

stworzenia ww. jednostki na terenie województwa opolskiego. 

Wobec obecnej sytuacji demograficznej, należy zastanowić się ewentualnie nad 

ustawowym obniżeniem populacji wymaganej do tworzenia centrów urazowych zarówno dla 

dorosłych jak i dla dzieci do liczby 900 tys. mieszkańców z uwagi na fakt posiadania przez 

województwo opolskie silnego potencjału medycznego 

J 
OPOLSKIE 

11~ 

w postaci specjalistycznych jednostEk, jak i coraz 

intensywniejszych działań podejmowanych na rzecz 

utworzenia medycyny akademickiej w wojew6dztwie. 

ZARZĄD WOJIWODl:IWAOPOLSłCIKO 

~. 1'11-14, 45.oe2 Opale, 11!1. +41177 5116 524, rax: -n 5116 354, .,.,..., u~.pl 
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OPINIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

W odpowiedzi na e-mail z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie konsultacji 
poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, 
ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz 
niektórych innych ustaw (KP PO), Departament Polityki Zdrowotnej uprzejmie informuje, 
co następuje. 

Niniejszy projekt zawiera istotne i pożądane przez podmioty lecznicze i ich podmioty 
tworzące rozwiązania, takie jak wydłużenie terminu przewidzianego na dostosowanie do 
wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą, czy odroczenie terminu obowiązku zawarcia umowy 
ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych. 

· Wydaje się jednak, że zasadnym jest jeszcze dalsze przesunięcie terminu 
przewidzianego na dostosowanie pomieszczeń podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą, tj. do końca 2020 roku. Mając na uwadze sytuację ekonomiczno-finansową 

podmiotów leczniczych, a także niewystarczające możliwości wsparcia finansowego 
podmiotów przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie inwestycji w infrastrukturę, 
istnieje obawa co do spełnienia wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 
czerwca 2012 roku również w zaproponowanym w niniejszym projekcie ustawy terminie tj. 
do końca 31 grudnia 2017 roku. Dużym wsparciem dla jednostek w zakresie realizacji 
projektów inwestycyjnych, przy okazji których możliwe będzie dostosowanie budynków i 
pomieszczeń do przepisów prawa (choć nie jako cel podstawowy realizowanych projektów), 
będą środki unijne przewidziane na ochronę zdrowia w nowej perspektywie finansowej tj. do 
2020 roku. Dlatego zasadnym wydaje się zrównanie tych terminów. 

Departament Polityki Zdrowotnej chciałby zwrócić również uwagę na omyłkę pisarską 
w uzasadnieniu do projektu ustawy w odniesieniu do art. 3. Dotyczy zdania "Projektowana 
regulacja określi nowy termin wprowadzający obowiązek ubezpieczenia - 1 stycznia 2018 
rok". Powinno być 1 stycznia 2017 rok. 
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Informacja o projekcie· 

Tytuł 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o 
zmianie działalności leczniczej oraz innych ustaw 

Autor Ministerstwo Zdrowia Departament OrQanizacji Ochronv Zdrowia 
Proiekt z dnia 19.08.2015 

-- ----- ----

lnf, ł, 1aszając' m uwagi: 
Urząd Urzad Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 
Organizacja 
samorządowa 

Osoba do kontaktu Irena Wawreszuk 

e-mail iwawreszuk~wzp.pl 

te l. 91 4416 208 
-~ 

Uwagi· 
Część dokumentu, Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 

Lp. 
do którego odnosi stanowiska resortu 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 
Wyznaczony termin dostosowania 

Art.2. zmieniający Proponuje się wydłużyć termin pomieszczeń do wymogów jest zbyt 
art.207 ust.1 ustawy dostosowania pomieszczeń i krótki. uwzględniając obecne 
o działalności urządzeń podmiotu wykonującego zapotrzebowanie szpitali i biorąc 
leczniczej działalność leczniczą do wymagań, o pod uwagę ogromne potrzeby 

których mowa wart. 22 ust. l. finansowe na przebudowy i 

Ustawy o działalności leczniczej z modernizacje oraz organizację i 

dnia 31.12.2017r. na dzień funkcjonowanie szpitala w okresie 

31.12.2022r. remontów nawet przy założeniu że 

l. 
wystarczające środki finansowe 
będą do dyspozycji, to dotrzymanie 
wskazanego terminu (31.12.2017 r.) 
uważa się wciąż za nierealne. 
Ponadto należy uwzględnić fakt, źe 
wiele inwestycji w najbliższym czasie 
będzie dofinansowywane ze 
środków unijnych do 2022 r. W 
związku z powyższym wnioskuje się 
o przesunięcie termlnu 

_____ _J_jostosowania do dnia 31.12.2022r. 

26.08.2015 r. 



CZŁONEKZARZĄDU 
WOJEWÓDZJWA ' 
ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

WZ.9000.22.2015.1W 

OPINIA 

Szczecln,2łsierpnia 2015 r. 

Pan 
Bogdan Ciepielewski 
Dyrektor 
Biura Związku Województw RP 
ul. świętojerska 5/7 
00-236 Warszawa 

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 
dotycząca: projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratowojelwie Medycznym. 
ustawv o działalności lecznicze! oraz ustawy o zmianie ustawy o dzlałalnoścllecznlczei 

oraz niektórvch innych ustaw 

Województwo Zachodniopomorskie pozytywnie opiniuje większość proponowanych 

zmian ww. ustawach. 

Część dotycząca nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

wprowadza słuszne zasady zapewniające kompleksową diagnostykę i leczenie obrażeń u dzieci 

i młodzieży w szpitalnych oddziałach ratunkowych i centrach urazowych. 

Natomiast do art. 2. projektu wprowadzającego zmiany do ustawy o działalności 

leczniczej wnosi się uwagę dotyczącą wydłużenia okresu dostosowania podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą do wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 

l urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

Uwaga i uzasadnienie znajdują się w załączonym formularzu. 

Urząd Marszałkowski Wojewódxtwa Zachodniopomorskiego 
ul. Korsarzy 34, 70·540 Szczecin, tel. (+48 91) 48 07 202. (+48 91)48 07 303, fax (+48 91) 48 93 984 
www.wzp.pl, czl.zarzadu@wzp.pl 



OR-IX.~821.448.2015 

Kraków, dnia 27 sierpnia 2015 roku 

Uwagi Województwa Małopolskiego do projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy 

o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw. 

Informacja o projekcie: 

;Tytuł 

:Autor 

~Projekt z dnia 

Uwagi: 

'Lp.: Część 

dokumentu, do 
którego odnosi 
się uwaga (np. 

art., nr str., 
rozdział) 

l. iArt. 2 
l 
j(Art. 207 ust. l -
;ustawy o 

l działalności leczniczej) 

2. 1Art.3 i 4/strS 
! 

--· -- - - ~ -·- ---··- ---- -· 
l Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o 
·działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw. 

----------
•Poselski projekt 

1Brak daty 
-·-----

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi 

--------------------- ---- --- --,---·-
Podmiot wykonujący działalność leczniczą w dniu wejścia w życie ustawy, 
iniespetniający wymagań, o których mowa wart. 22 ust. l, dostosuje 
pomieszczenia i urządzenia do tych wymagań do dnia 31 grudnia 2020 r. 

Potrzeby finansowe wojewódzkich podmiotów leczniczych opiewają na 
kwotę okolo 270 mln zł, w związku z powyższym nie są one w stanie 
samodzielnie dostosować infrastruktury do wymogów Ministra Zdrowia, 
określonych w rozporządzeniu, w wyznaczonym terminie. Proponuje się 
wydłużenie okresu także z powodu nowego okresu programowania 
trwającego do 2020 roku co da możliwość wojewódzkim podmiotom 
leczniczym w pełni skorzystanie ze środków europejskich dostępnych w 

1
ramach programów unijnych. 

-- -· ---- ---

l. Skreślić art. 3 !Proponuje się wprowadzenie dobrowolności w zakresie zawierania 
ubezpieczeń od zdarzeń medycznych z uwagi na wysokie koszty które 

2. Dodać art.3a w brzmieniu: ~poniosą szpitale z tytułu zawarcia umów ubezpieczeniowych i niską 
Art. 3a. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności szkodowaść (suma ubezpieczenia oszacowana dla wojewódzkich 
leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) wart. 17: 

1
podmiotów leczniczych wynosi 5.023.000 zł, a średni koszt ubezpieczenia 

l) Ust. 1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: zawrzeć w zakresie lod zdarzeń medycznych dla 1 szpitala wojewódzkiego wyniesie 359.000 zł) 
określonym wart. 25 ust. 1 pkt. 1 umowę ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej. · 

2) Dodaje się ust. la w brzmieniu: 
Podmiot leczniczy prowadzący szpital może zawrzeć w zakresie 



.... ~. 

określonym w ort. 25 ust. 1 pkt. 2 umowę ubezpieczenia na rzecz , 
pacjentów z tytułu zdarzeń określonych w przepisach o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

3. Dodać art. 3b w brzmieniu: 
Art. 3b. W ustawie z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy 
o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.; 
742) wart. 11 ust. 1-3 otrzymują brzmienie: 
"1. Przepisy ort. 25 ust. 1 pkt 2, ust. 1a-1f i ust. 2 ustawy, 
o której mowa wart. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

stosuje się od dnia 1 stycznia 2016 r. 
2. W okresie do dnia 31 grudnia 2015 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 
ort. 25 ust. 3 ustawy, o której mowa w ort. 1, stosuje się. 
3. skreśla się ust. 3" 

4. Art. 4 otrzymuje brzmienie: 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, 
z wyjątkiem: 

l) art. l w zakresie dotyczącym art. 39f pkt. 7, który wchodzi 
w życie z dniem l stycznia 2021 r. 

2) art. 3a i 3b, które wchodzą w życie l stycznia 2016 r. 


