
Pan 
Krzysztof Kwiatkowski 
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej 
Senat RP 
 
Szanowny Panie Przewodniczący, 
 
w odpowiedzi na pismo z dnia 18 sierpnia br., znak:  BPS.DKS.KU.0401.24.2021 w sprawie inicjatywy 
ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej, Związek 
Województw RP w załączeniu przekazuje uwagi otrzymane z województw lubuskiego, lubelskiego 
małopolskiego podkarpackiego, śląskiego  i zachodniopomorskiego. 
 
 
Z wyrazami szacunku,  
Lidia  Sztramska 
Koordynator Komisji i  
Organów  Opiniodawczo-Doradczych 
............................................ 
Związek Województw RP                                 
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa                                                          
Phone +48 (22) 831 14 41 
Mobile +48 511 271 869 
www.polskieregiony.pl 
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Informacja o projekcie: 

Tytuł Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej   

Projekt z dnia druk senacki nr 458 z 14.07.2021 

 
Informacje o zgłaszającym uwagi:   

Urząd Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Biura Związku Województw RP 

Organizacja samorządowa Związek Województw RP 

 
Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi 

1.  

Art. 1 pkt 2 
 

Proponuje się zmianę w kolejności dodawanych projektem ustawy przepisów: 
ust. 2c i 2d –bez zmian 
ust. 2f – zmienia się na 2e 
ust. 2g – zmienia się na 2f 
ust. 2e – zmienia się na 2g 

Zmiana wpływa na czytelność 
proponowanych zapisów. 

2.  

Art. 1 pkt 2 
dot. art. 59 ust. 2h 
uodl 

Wykreślenie art. 59 ust. 2h uodl z projektu ustawy. 
Przepis ten stanowi, że w przypadku niepokrycia straty z budżetu państwa, podmiot tworzący 
jest zobowiązany podjąć uchwałę o likwidacji SPZOZ. 

Proponuje się pozostawienie 0-1 
mechanizmu, polegającego na obowiązku 
pokrycia przez Skarb Państwa   straty netto do 
wysokości określonej w art. 1 pkt. 2 dot. art. 
59 ust. 2d. Pozostawienie proponowanego 
zapisu, wpływa na odebranie kompetencji 
podmiotom tworzącym, w zakresie odebrania 
im prawa do decydowania o likwidacji 
podległych podmiotów leczniczych. 

3.  

Art. 1 pkt 3 
dot. art. 61 ust. 1 do 
3 uodl 

Wykreślenie art. 61 ust. 1 do 3  uodl z projektu ustawy.  
W przypadku przyjęcia uwagi opisanej w pkt. 2, nie ma konieczności wprowadzania 
powyższej zmiany. 

Proponuje się pozostawienie 0-1 
mechanizmu, polegającego na obowiązku 
pokrycia przez Skarb Państwa   straty netto do 
wysokości określonej w art. 1 pkt. 2 dot. art. 
59 ust. 2d. Pozostawienie proponowanego 
zapisu, wpływa na odebranie kompetencji 
podmiotom tworzącym, w zakresie odebrania 
im prawa do decydowania o likwidacji 
podległych podmiotów leczniczych. 

 



 

 

Informacja o projekcie: 

Tytuł Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej.   

Projekt z dnia 13 lipca 2021 r. 

 
Informacje o zgłaszającym uwagi:   

Urząd Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego za pośrednictwem Biura Związku Województw RP 

Organizacja samorządowa Związek Województw RP 

 
 
 
Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi 

1.  

Art. 1 pkt. 2 
projektu, 
wprowadzający do 
art. 59 zmienianej 
ustawy ust. 2f  

Proponuje się zmienić/uszczegółowić wprowadzoną definicję rzeczywistego kosztu udzielania 
świadczeń gwarantowanych.  

Zaproponowana w projekcie definicja 
„rzeczywistego kosztu udzielania świadczeń 
gwarantowanych” została sformułowana w 
sposób bardzo ogólny i nieprecyzyjny, co 
powodować może trudności w oszacowaniu 
rzeczywistego kosztu udzielania świadczeń 
gwarantowanych zarówno przez podmioty 
lecznicze, jak tez podmioty tworzące dla 
spzoz. Konsekwencją może być narażenie na 
odpowiedzialność z tytułu naruszenia 
dyscypliny finansów publicznych.     

2.  

   

3.  

   

 
 
 
 
 



 

 

Informacja o projekcie: 

Tytuł Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej 
Projekt z dnia  

 
Informacje o zgłaszającym uwagi:   

Urząd Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem Biura Związku Województw RP 

Organizacja samorządowa Związek Województw RP 

 
 
 
Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi 

1.  

 
 
 

2 d 

Strata, o której mowa w ust. 2c, jest pokrywana w wysokości nie wyższej niż różnica 
między rzeczywistymi kosztami udzielania świadczeń gwarantowanych przychodami 
z tytułu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych 

Rzeczywiste koszty udzielania 
świadczenia powinny obejmować: koszty 
procedur, koszty osobodnia (doba 
hotelowa, leki, koszty pośrednie itd) 
koszty zarządu 

2.  

 
2f 

„Rzeczywisty koszt udzielania świadczeń gwarantowanych oznacza sumę kosztów 
procedur medycznych wytworzonych w roku obrotowym ……. z wyłączeniem 
kosztów procedur medycznych powstałych w ramach działalności komercyjnej o 
charakterze medycznym” – Rzeczywisty koszt udzielania świadczeń obejmuje nie 
tylko koszty procedur medycznych ale jak  w uwagach do 2d  

RZECZYWISTY KOSZT UDZIELANIA 
ŚWIADCZEŃ = suma kosztów procedur 
medycznych wytworzonych. Może chodzi 
o suma(ilość procedur x koszt 
wytworzenia procedury) w każdym OPK 
w podmiocie leczniczym. 
 Z tego zapisu wynika że budżet państwa 
nigdy nie pokryje straty bowiem koszty 
procedur stanowią ok 25 % kosztów. 
Oczywiście można to łatwo sprawdzić 
biorąc dane z dowolnego szpitala który 
ma policzone koszty procedur 
medycznych.  
Przykład Przychód z NFZ 100 mln / rok.  
Koszty działalności operacyjnej = 110 mln 
zł. Wynik finansowy na sprzedaży = -10 
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mln 
 
Jeśli z budżetu państwa ma być pokryty 
ujemny wynik finansowy ale odnoszący 
się do kosztów procedur to otrzymamy: 
koszty procedur = 110 mln x 25% =22,5 
mln zł. Czyli  
Przychód ze sprzedaży 100 mln – 22,5 
mln zł = 77,5 mln zł ZYSKU.  
 Nie ma straty i nie ma pokrycia z budżetu 
państwa ale z zapisów wynika że stratę 
pokryje podmiot tworzący 

3.  

 
 

2h 

W przypadku niepokrycia straty netto w sposób określony w ust. 2d, podmiot 
tworzący jest zobowiązany w terminie 12 miesięcy od upływu terminu określonego 
w ust. 2g, podjąć uchwałę o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej, jeżeli strata netto za rok obrotowy ma wartość ujemną.”; 

Należy doprecyzować / zmienić „ jeśli 
strata netto ma wartość ujemna” jeśli jest 
strata to jest to wartość ujemna, strata 
nie może mieć wartości dodatniej 
 

4.  

2h W przypadku niepokrycia straty netto w sposób określony w ust. 2d, podmiot 
tworzący jest zobowiązany w terminie 12 miesięcy od upływu terminu 
określonego w ust. 2g, podjąć uchwałę o likwidacji samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej, jeżeli strata netto za rok obrotowy ma wartość 
ujemną.”; 

Z zapisu 2h, wynika że jeśli budżet 
Państwa nie pokryje straty to podmiot 
tworzący jest zobowiązany do likwidacji 
podmiotu leczniczego 
Być może chodzi o pokrycie straty w 
sposób określony w ust. 2e /podmiot 
tworzący/ co miałoby związek z 
likwidacją przez podmiot tworzący. 
Natomiast przeczy temu z kolei 
rozwiązanie przyjęte w pkt 3) art. 61 ust. 
2 że „zobowiązania i należności 
samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej po jego likwidacji stają 
się zobowiązaniami i należnościami 
Skarbu Państwa.” Gdyby z kolei przyjęć 
odwrotną sytuację, tj. brak pokrycia 
straty przez budżet państwa skutkuje 
likwidacją podmiotu leczniczego, i ten 
obowiązek ma spoczywać na podmiocie 
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tworzącym, to zrozumiałym staje się 
przejmowanie zobowiązań i należności 
przez Skarb Państwa, ale niezrozumiałym 
zobowiązanie podmiotu tworzącego do 
podjęcia decyzji o likwidacji 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 Informacja o projekcie: 

Tytuł Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej. 

Projekt z dnia  

 
Informacje o zgłaszającym uwagi:   

Urząd Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Biura Związku Województw RP 

Organizacja samorządowa Związek Województw RP 

 
 
 
Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi 

1.  

Art. 1 Wojewódzkie podmioty lecznicze zwracają się z wnioskiem o sprecyzowanie procedury 
pokrywania przez Skarb Państwa straty finansowej wynikającej ze zmiany powszechnie 
obowiązujących przepisów, w tym w szczególności poprzez określenie: 

a) czy będzie ona pokrywana na wniosek;  
b) podmiotu uprawionego do złożenia takiego wniosku;  
c) ewentualnie w jakim terminie wniosek powinien zostać złożony;  
d) terminu do którego strata powinna zostać pokryta (rozpatrzony wniosek). 

Zgodnie z art. 53 ust. Ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości organ 
tworzący zatwierdza sprawozdanie finansowe 
samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej. Organ tworzący dysponuje więc 
wszechstronną wiedzą na temat sytuacji 
finansowej SPZOZ, która umożliwia mu 
podjęcie decyzji co do konieczności 
ewentualnego pokrycia straty podmiotu 
leczniczego w trybie art. 59 ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.  
 
Minister właściwy do spraw zdrowia może nie 
posiadać powyższych informacji, gdy nie 
będzie organem tworzącym SPZOZ. W 
związku z tym konieczne jest sprecyzowanie 
procedury pokrywania straty finansowej przez 
Skarb Państwa. Ustawa powinna precyzyjnie 
określać w szczególności termin do którego 
strata powinna zostać pokryta, czy będzie ona 
pokrywana na wniosek podmiotu, 
ewentualnie w jakim terminie wniosek 
powinien zostać złożony, podmiot 
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uprawniony do złożenia takiego wniosku itp.  

2.  

Art. 2 Wojewódzkie podmioty lecznicze wnoszą o wskazanie, że przepisów art. 59 ust. 2c-2h 
dodawanych do ustawy zmienianej w art. 1 oraz art. 61 tej ustawy w brzmieniu nadanym 
niniejszą ustawą nie stosuje się do strat netto dotyczących roku obrotowego, którego dzień 
bilansowy przypadł przed rokiem 2020. 

Zgodnie z wyrokiem Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2019 r. 
sygn. akt K 4/17 (Dz.U.2019.2331) z dniem 29 
maja 2021 r. za częściowo niezgodny z 
Konstytucją RP został uznany art. 59 ust. 2 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej. W związku z tym strata 
podmiotów leczniczych uzyskana w roku 
bilansowym kończącym się w dniu 31 grudnia 
2020 r., może nie zostać pokryta przez 
podmioty tworzące, w zakresie wynikającym z 
kosztów zmiany powszechnie obowiązujących 
przepisów. Mając na uwadze powyższe 
wojewódzkie podmioty lecznicze zwracają się 
z prośbą o przesunięcie dnia bilansowego, za 
który strata będzie pokrywana przez Skarb 
Państwa, na rok 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Informacja o projekcie: 

Tytuł     projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej  

Projekt z dnia  

 
Informacje o zgłaszającym uwagi:   

Urząd Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego  za pośrednictwem Biura Związku Województw RP 

Organizacja samorządowa Związek Województw RP 

 
 
 
Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi 

1.  

Art. 1 pkt 2) 2f "Rzeczywisty koszt udzielania świadczeń gwarantowanych oznacza sumę kosztów 
bezpośrednich OPK i pośrednich OPK działalności medycznej, ustalonych na podstawie 
rachunku kosztów, prowadzonego zgodnie ze standardem rachunku kosztów, o którym 
mowa w art. 311c ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 204 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem kosztów bezpośrednich OPK i 
pośrednich OPK powstałych w ramach działalności komercyjnej o charakterze medycznym." 
 

Nie wszystkie podmioty lecznicze wykonują 
procedury (np. podmioty realizujące zadania z 
zakresu ratownictwa medycznego) 

2.  

Art. 1 pkt 2) 2d „Strata, o której mowa w ust. 2c, jest pokrywana w wysokości nie wyższej niż różnica między 
rzeczywistymi kosztami udzielania świadczeń gwarantowanych ….  a przychodami z tytułu 
udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ….” 

Zapis zbyt ogólny, wymaga zdefiniowania i 
doprecyzowania pojęć w celu poprawnego 
wyliczania kosztów 

3.  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informacja o projekcie:
Tytuł Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej
Projekt z dnia 13 lipca 2021 r.

Informacje o zgłaszającym uwagi:
Urząd Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze za pośrednictwem Biura Związku Województw RP

Organizacja samorządowa Związek Województw RP

Uwagi:

Lp.

Część dokumentu, 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział)

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi

1.

Art. 1 pkt 2 Z proponowanych zmian do ustawy wynika, że w przypadku  straty powstałej w wyniku 
przekroczenia sumy  rzeczywistych kosztów udzielonych świadczeń gwarantowanych, 
wyższej  od przychodów  z tytułu  udzielania świadczeń opieki zdrowotnej , w sytuacji gdy 
podmiot leczniczy będzie posiadał fundusz zakładu, strata nie zostanie pokryta przez Skarb 
Państwa.

2.

Art. 1 pkt 2 Brak konkretnych informacji  dotyczących wielkości środków finansowych, jakimi będzie 
dysponował minister właściwy ds. zdrowia na  pokrywanie strat, o których mowa  
w nowelizowanych przepisach – art. 59 ust.  2c. 

Ewentualne wyczerpanie puli ministerialnych 
środków finansowych spowoduje, że cała 
strata podmiotu leczniczego będzie musiała 
zostać pokryta przez podmiot tworzący. 
Wobec powyższego, czy pokrycie starty przez 
podmiot tworzący, w opisanej wyżej sytuacji 
nie będzie stało w sprzeczności z 
rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego 
w przedmiocie sprawy.  

3.

Art. 1 pkt 2 Proponowany zapis  art. 59 ust.  2 h nowelizowanych przepisów – 
„W przypadku niepokrycia straty netto w sposób określony w ust. 2d, podmiot tworzący jest 
zobowiązany w terminie 12 miesięcy od upływu terminu określonego w ust. 2g, podjąć 
uchwałę o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej bądź o zmianie 
formy organizacyjno-prawnej, jeżeli wystąpi strata netto za rok obrotowy.” 

Należy zauważyć, że zaproponowany zapis 
„strata netto za rok obrotowy ma wartość 
ujemną”  jest merytorycznie nietrafiony,  gdyż 
strata nie może mieć wartości dodatniej.
W przypadku nie  pokrycia straty  z budżetu 
państwa, podmiot tworzący będzie miał 
możliwość wyboru pozostawiania podmiotu 
leczniczego, w innej formie prawnej. 
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4.

Art. 1 pkt 3 art. 61 ust.  3 nowelizowanych przepisów
Proponowany zapis określa, iż po likwidacji, o której mowa w art. 56 ust. 2h, mienie 
likwidowanego spzoz, staje się mieniem Skarbu Państwa.  

Istnieje zagrożenie, że zostanie przejęte przez 
Skarb Państwa mienie, które zostało 
przekazane, zakupione lub sfinansowane 
przez podmiot tworzący.




