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Opinia do komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks wykroczeń 

W związku z otrzymaniem do zaopiniowania komi[yjnego projektu ustau:Y o iJ11ianie ustaU!J -

Kodeks 11!J1kroczeń zauważa się, co następuje: 

1. Projekt ustawy zakłada m.in. nadanie nowej treści art. 147a § 1 k.w. ,,Kto prowadif podmiot 

leczniCiJ lub zakład leczniCiJ dla i!Jiierząt albo U!Jkonuje d!(jałalność leczniczą bez U!Jmaganego wpisu do rejestrll 

lub ewidenfii, podlega karze aresifu, ograniczenia wolności albo g1iJwn_j'. 

2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (dalej: u.d.l.) do grupy 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą zalicza podmioty leczniczy i odpowiednie praktyki 

zawodowe (por. art. 2 ust. 1 pkt S u.d.l.). Wykonywanie przez każdy z tych podmiotów działalności 

leczniczej wymaga uzyskania wpisu do rejestrU (por. art. 103 u.d.l.), niemniej różne podmioty 

prowadzą rejestr poszczególnych podmiotów wykonujących działalność leczniczą (por. art 106 

ust. 1 u.d.l.). 

Wobec powyższego należy zwrócić uwagę, że wprowadzenie karalności jako wykroczenia 

zachowania polegającego na "wykonywaniu działalności leczniczej bez wymaganego wpisu do 

rejestru" mieści w sobie również karalność zachowania polegającego na "prowadzeniu podmiotu 

leczniczego bez wymaganego wpisu do rejestru", gdyż jednym ze sposobów wykonywania 

działalności leczniczej jest właśnie prowadzenie podmiotu leczniczego. W konsekwencji, w opinii 

Prokuratorii Generalnej, wystarczające będzie określenie w art 147a § 1 k.w. jako karalnego 

zachowania, obok prowadzenia zakładu leczniczego dla zwierząt, "wykonywania działalności 

leczniczej bez wymaganego wpisu do rejestru", bez potrzeby wyodrębniania zachowania 

polegającego na "prowadzeniu podmiotu leczniczego bez wymaganego wpisu do rejestru". 

3. Prokuratoria Generalna zwraca uwagę, że nowelizację art. 147a § 1 k.w. zakłada również 

rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw 

(UD207), który został obecnie skierowany do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów. 
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