
                              SEJM                                                            Druk nr 2589-A 
        RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
              
                        VII kadencja 
 
 
 

DODATKOWE  S P R A W O Z D A N I E 

        KOMISJI ZDROWIA 

 

o  rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych oraz 
niektórych innych ustaw (druk nr 2505). 
 

Sejm na 71. posiedzeniu w dniu  11 lipca 2014 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu 

Sejmu - skierował  ponownie  projekt ustawy zawarty w druku nr 2589 do Komisji Zdrowia  

w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

 
Komisja   Zdrowia   po   rozpatrzeniu   poprawek    na      posiedzeniu  w  dniu  21  lipca 

2014 r. 
 
 

wnosi: 
 
W y s o k i  S e j m   raczy następujące poprawki: 
 
 
 

 

1) w art. 1 w pkt 9, w art. 13a pkt 1 nadać brzmienie: 

„1) udzielanych świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2–4.”; 

– KP PO 
– przyjąć 
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2) w art. 1 skreślić pkt 10; 

– KP  PiS 
– odrzucić 

 
3) w  art. 1 w pkt 11 w lit. g po ust. 14 dodać ust. 15 w brzmieniu: 

„15. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, 
maksymalny okres oczekiwania na udzielenie świadczenia zdrowotnego 
finansowanego ze środków publicznych kierując się potrzebą zapewnienia właściwej 
opieki zdrowotnej  udzielanej w racjonalnym terminie.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

 
4) w art. 1 w pkt 23, w art. 31sa ust. 3 nadać brzmienie: 

„3. W skład Rady do spraw Taryfikacji wchodzi dziesięciu członków powoływanych 
przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w tym trzech członków spośród osób 
zgłoszonych przez reprezentatywne organizacje świadczeniodawców w rozumieniu 
art. 31sb ust. 1, dwóch członków zgłoszonych przez Prezesa Funduszu oraz po 
jednym  przedstawicielu Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Pielęgniarek i   
Położnych.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

 
5) w art. 1 skreślić pkt 29; 

– KP PiS 
– odrzucić 

 
6) w art. 1 w pkt 35, w art. 95b ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Tworzy się Wojewódzką Radę do spraw Potrzeb Zdrowotnych, zwaną dalej 
„Wojewódzką Radą”. W skład Wojewódzkiej Rady wchodzą konsultanci 
wojewódzcy oraz dziesięciu członków wyróżniających się wiedzą w zakresie 
zdrowia publicznego powołanych przez wojewodę, w tym: 

1) jeden przedstawiciel wojewody; 

2) jeden przedstawiciel marszałka województwa; 

3) jeden przedstawiciel dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu; 
4) jeden przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – 

Państwowego Zakładu Higieny; 

5) jeden przedstawiciel wojewódzkiego Urzędu Statystycznego; 

6) jeden przedstawiciel szkół wyższych kształcących na kierunkach medycznych 
mających siedzibę na terenie województwa; 

7) jeden przedstawiciel konwentu powiatów danego województwa; 
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8) jeden przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców;   

9) jeden przedstawiciel okręgowych izb lekarskich mających siedzibę na terenie 
województwa; 

10) jeden przedstawiciel okręgowych izb pielęgniarek i położnych mających 
siedzibę na terenie województwa.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

 
7) w art. 1 w pkt 38 w lit. a w ust. 1 pkt 8 nadać brzmienie:  

„8) dwóch członków wskazuje spośród kandydatów zaproponowanych przez samorządy 
zawodowe w ochronie zdrowia minister właściwy do spraw zdrowia.”; 

KP PiS 
– odrzucić 

 
8) w art. 1 w pkt 41 w lit. a ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. W skład rady oddziału wojewódzkiego Funduszu wchodzi jedenastu członków 
będących ubezpieczonymi zamieszkującymi na obszarze działania danego oddziału 
wojewódzkiego Funduszu, powoływanych przez ministra właściwego do spraw 
zdrowia, w tym: 

1) dwóch członków powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez sejmik 
województwa; 

2) dwóch członków powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez 
właściwego wojewodę; 

3) jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez konwent 
powiatów z danego województwa; 

4) jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez właściwą 
miejscowo wojewódzką komisję dialogu społecznego; 

5) jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez 
organizacje pacjentów działających na rzecz praw pacjenta, zgłoszonych 
w terminie 14 dni od dnia publikacji na stronach Biuletynu Informacji 
Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia 
ogłoszenia o zamiarze powołania członka rady; 

6) jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez 
reprezentatywne organizacje pracodawców; 

7) jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych wspólnie przez 
właściwego szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego, właściwego komendanta 
wojewódzkiego Policji i właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej; 

8) jednego przedstawiciela okręgowych izb lekarskich mających siedzibę na terenie 
województwa; 

9) jednego przedstawiciela okręgowych izb pielęgniarek i położnych mających 
siedzibę na terenie województwa.”; 
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– KP PiS 
– odrzucić 

 
9) w art. 1 w pkt 59 lit. b nadać brzmienie: 

„b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej 
opieki zdrowotnej, z wyjątkiem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, zawiera 
się na dowolny okres, nie krótszy niż do końca roku kalendarzowego, w którym 
zawierana jest umowa.”;”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

 
10) w art. 19 dodać ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Do dnia ogłoszenia pierwszych regionalnych map potrzeb zdrowotnych zgodnie z 
art. 95a ust. 9 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 
ustawą, oraz ustalenia priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których 
mowa w art. 95c ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 
ustawą, dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 
sporządza plan zakupu świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 131b ust. 
1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, na 
następny rok, uwzględniając stan dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej na 
obszarze województwa.”; 

– KO PO 
– przyjąć 

 
11) po art. 19 dodać art. 19a w brzmieniu: 

„Art. 19a. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej oraz do postępowań o zawarcie umów na wykonywanie 
medycznych czynności ratunkowych przez zespoły ratownictwa 
medycznego, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie 
niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

 
12) art. 25 nadać brzmienie: 

„Art. 25. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., z wyjątkiem: 

1) art. 1 pkt 8 lit. c i pkt 10, art. 12 ust. 4, art. 15 i art. 22, które wchodzą 
w życie z dniem ogłoszenia; 

2) art. 1 pkt 52–54 i pkt 55 w zakresie art. 149 ust. 1 pkt 7, oraz art. 8 pkt 
1, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.; 

3) art. 1 pkt 35 w zakresie art. 95d i art. 95e, który wchodzi w życie z 
dniem 30 czerwca 2016 r.; 
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4) art. 1 pkt 15, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.; 

5) art. 1 pkt 16 w zakresie art. 31lc ust. 6, który wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2020 r.”. 

– KP PO 
– przyjąć 

 

 
 

 
 

 

Warszawa, dnia  21 lipca 2014 r. 

 

    

            Sprawozdawca                                                                       Wicemarszałek Sejmu RP                                                                                                              

        /-/ Jarosław Katulski                                                                      /-/ Cezary Grabarczyk 
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