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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 

Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej na 94. posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2015 r. ustawę  

o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 (-) wz. Elżbieta Radziszewska 
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U S TAWA  

z dnia 12 czerwca 2015 r. 

o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

Art. 1. W ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159, z późn. zm.
1)

) art. 30 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 30. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii 

Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz 

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, określi, w drodze rozporządzenia, 

rodzaje i zakres dokumentacji medycznej, sposób jej przetwarzania oraz wzory 

określonych rodzajów dokumentacji medycznej, w szczególności wzór książeczki 

zdrowia dziecka, uwzględniając rodzaje podmiotów udzielających świadczeń 

zdrowotnych, a także konieczność zapewnienia realizacji prawa dostępu do 

dokumentacji medycznej, rzetelnego jej prowadzenia, ochrony danych i informacji 

dotyczących stanu zdrowia pacjenta oraz jednolitych wzorów dokumentacji 

medycznej mającej istotne znaczenie dla szybkiego i skutecznego udzielania 

świadczeń zdrowotnych. 

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Sprawiedliwości, w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz po zasięgnięciu 

opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i 

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, oraz Minister Obrony Narodowej, w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii 

Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej, każdy w zakresie swojego działania, 

określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje i zakres dokumentacji medycznej, 

sposób jej przetwarzania oraz wzory określonych rodzajów dokumentacji 

medycznej, w szczególności wzór książeczki zdrowia dziecka, uwzględniając 

konieczność zapewnienia realizacji prawa dostępu do dokumentacji medycznej, 

rzetelnego jej prowadzenia, ochrony danych i informacji dotyczących stanu 

zdrowia pacjenta oraz jednolitych wzorów dokumentacji medycznej mającej 

                                                 

1)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742, z 2013 

r. poz. 1245 oraz z 2014 r. poz. 1822. 



2 

 

istotne znaczenie dla szybkiego i skutecznego udzielania świadczeń 

zdrowotnych.”. 

Art. 2. Akty wykonawcze wydane na podstawie art. 30 ustawy, o której mowa w 

art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie aktów wykonawczych wydanych na 

podstawie art. 30 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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