Oświadczenie złożone
przez senatora Leszka Piechotę
na 82. posiedzeniu Senatu
w dniu 1 października 2015 r.
Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Mariana Zembali
Szanowny Panie Ministrze!
W związku z docierającymi do mnie informacjami o problemach związanych z obowiązującą formą przekazywania, m.in. przez podmioty lecznicze, wymaganych przepisami prawa sprawozdań o charakterze statystycznym zwracam się do Pana Ministra o udzielenie informacji, czy kwestia, o której mowa, jest Panu Ministrowi znana, a jeśli tak, to czy w ministerstwie są prowadzone prace mające na celu zmianę przepisów prawa
w celu uproszczenia wspomnianych procedur.
Na podmioty lecznicze nałożonych jest wiele obowiązków dotyczących przekazywania informacji o charakterze statystycznym. Niejednokrotnie jedyną dopuszczalną formą ich przekazywania jest forma elektroniczna.
Jakkolwiek intencją wprowadzenia stosownych regulacji było ułatwienie realizacji wspomnianych obowiązków, to, jak pokazuje praktyka, zwłaszcza w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców, regulacje te stały się
źródłem wielu problemów. Bardzo częste są sytuacje, kiedy w okresach sprawozdawczych systemy elektroniczne są przeciążone, a w związku z tym nie są w stanie „przyjąć” dokonywanych zgłoszeń, co znacznie
wydłuża czas potrzebny na zrealizowanie obowiązków przez podmioty bezpośrednio zainteresowane.
Za uzasadnione należałoby uznać dopuszczenie, oczywiście tam, gdzie jest to możliwe, obok elektronicznej formy przekazu danych również tradycyjnej formy papierowej, co dla małych podmiotów byłoby znaczącym uproszczeniem.
Kolejną kwestią jest brak ujednolicenia terminów, w których podmioty lecznicze zobowiązane są dokonywać zmian w rejestrze podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Zgodnie z art. 107 pkt 1 ustawy
o działalności leczniczej podmiot wykonujący działalność leczniczą wpisany do rejestru jest obowiązany
zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie czternastu
dni od dnia ich powstania. Wnioski we wspomnianym zakresie składa się w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP.
Aktualizowanie danych w rejestrze obejmuje także obowiązek corocznej zmiany wpisu w rejestrze
w związku z posiadanym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. W tym jednak zakresie istnieje obowiązek zgłoszenia wniosku w terminie siedmiu dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia.
W związku z powszechnym obowiązkiem posiadania umowy ubezpieczenia (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej) i jeśli uwzględnić fakt, że zgodnie z art. 105 ust. 2a
wspomnianej ustawy wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, który dotyczy wyłącznie przedstawienia dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, jest wolny od opłat, uzasadnione mogłoby być przyjęcie rozwiązania, zgodnie z którym potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia byłoby przekazywane bezpośrednio przez ubezpieczyciela. Rozwiązanie takie ograniczyłoby zakres zobowiązań podmiotów leczniczych.
Szanowny Panie Ministrze, mając na względzie wskazane okoliczności, zwracam się o zajęcie stanowiska
w przedstawionej sprawie.
Z wyrazami szacunku
Leszek Piechota

