
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Ustawodawczej 

nr posiedzenia: 174 

data posiedzenia: 7 lipca 2021 r. 
 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2019 r. (sygn. akt 

K 4/17) dotyczącego ustawy o działalności leczniczej (cd.). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Krzysztof Kwiatkowski. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Rafał Ambrozik, Marek Borowski, Leszek Czarnobaj, Grzegorz Czelej, Jerzy Czerwiński, 

Stanisław Gawłowski, Stanisław Gogacz, Tomasz Grodzki, Jolanta Hibner, Jan Maria 

Jackowski, Bogdan Klich, Magdalena Kochan, Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Marek 

Komorowski, Krzysztof Kwiatkowski, Jan Filip Libicki, Marek Martynowski, Ewa 

Matecka, Krzysztof Mróz, Marek Pęk, Wojciech Piecha, Krzysztof Słoń, Lidia Staroń, 

Adam Szejnfeld, Aleksander Szwed, Wadim Tyszkiewicz, Kazimierz Michał Ujazdowski, 

Jerzy Wcisła, Barbara Zdrojewska,  

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Marek Jarentowski, Bożena Langner. 

 

 

Ad 1. 
 

 Przebieg prac związanych z rozpatrzeniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 

20 listopada 2019 r. (sygn. akt K 4/17) dotyczącego ustawy o działalności leczniczej 

przypomniał przewodniczący komisji Krzysztof Kwiatkowski. Dodał, iż termin na wykonanie 

orzeczenia minął 20 maja 2021 r., kiedy to upłynęło 18 miesięcy od ogłoszenia wyroku. 

Dotychczas rząd nie wystąpił z inicjatywą ustawodawczą. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Marek Jarentowski wskazał, iż projekt wypracowano we 

współpracy z mazowieckim urzędem marszałkowskim, z inicjatywy którego zapadł omawiany 

wyrok TK. W sytuacji gdy strata wygenerowaną przez podmiot leczniczy nie może być pokryta 

przez podmiot prowadzący (jednostkę samorządu terytorialnego), to jest ona pokrywana 

z budżetu państwa, jeśli wynikła z udzielania świadczeń gwarantowanych. W ustawie definiuje 

się pojęcie rzeczywistych kosztów udzielania świadczeń gwarantowanych oraz określa sposób 

i termin pokrycia straty netto. 

Nad propozycją Biura Legislacyjnego przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos 

senatorowie Stanisław Gogacz, Jerzy Czerwiński, Krzysztof Kwiatkowski, Wadim 

Tyszkiewicz, a także przedstawiciele Biura Legislacyjnego Marek Jarentowski i Bożena 

Langner. Przedstawiciele Biura Legislacyjnego wyjaśnili, iż strata podmiotu leczniczego musi 

być pokryta niezależnie od ewentualnego procesu likwidacyjnego. Celem projektu ustawy jest 



 

 

zabezpieczenie Skarbu Państwa przed pozwami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 

możliwości pozywania po wyroku TK o pokrycie strat podmiotów leczniczych. 

Przewodniczący komisji Krzysztof Kwiatkowski zgłosił wniosek o podjęcie inicjatywy 

ustawodawczej mającej na celu wykonanie omawianego wyroku TK.  

Wniosek został przyjęty przez komisję.  

Przedstawicielem wnioskodawców będzie senator Ewa Matecka.  

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie realizacji rozpatrywanego 

wyroku i przedkłada marszałkowi Senatu ten wniosek wraz z projektem ustawy o zmianie 

ustawy o działalności leczniczej (druk senacki nr 458). 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

Opracowano w BPS 

 


