UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie ustawy o działalności leczniczej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 marca
2011 r. ustawy o działalności leczniczej, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 2 w ust. 1 w pkt 6 wyrazy "lub organ, który utworzył podmiot wykonujący
działalność leczniczą" zastępuje się wyrazami "albo organ, który utworzył podmiot
leczniczy";

2)

w art. 4 w ust. 3 w pkt 4 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5
w brzmieniu:
"5) przepisy art. 117 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i 4, art. 118, art. 119 oraz art. 121 – w zakresie
dotyczącym kontroli pod względem medycznym.";

3)

w art. 6 w ust. 3:
a) w pkt 1 na końcu dodaje się wyrazy "i prowadzonych",
b) w pkt 2 na końcu dodaje się wyrazy "- w przypadku upadłości spółki, o której
mowa w pkt 1";

4)

w art. 6 w ust. 7 w zdaniu pierwszym wyraz "medycznej" zastępuje się wyrazem
"medycznych";
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5)

w art. 9 w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) udzielaniu całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim
zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację pacjentów niewymagających
hospitalizacji, oraz zapewnieniu im produktów leczniczych i wyrobów
medycznych potrzebnych do kontynuacji leczenia, wyżywienia i pomieszczeń
odpowiednich do stanu zdrowia, przygotowaniu tych osób do samoopieki
i samopielęgnacji w warunkach domowych, a także prowadzeniu edukacji
zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin;",
b) skreśla się pkt 2;

6)

w art. 10 po wyrazach "opieki zdrowotnej" dodaje się wyrazy "oraz świadczenia
z zakresu rehabilitacji leczniczej,";

7)

w art. 12:
a) w ust. 1:
- w pkt 1 wyrazy "opiekuńczo-leczniczym" zastępuje się wyrazem "opiekuńczym",
- skreśla się pkt 2,
b) w ust. 2 wyrazy "pkt 1, 2 i 4" zastępuje się wyrazami "pkt 1 i 4";

8)

w art. 17:
a) w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyraz "medyczne",
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
"2a. Informacje, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, są
przekazywane przez podmioty lecznicze w sposób określony w przepisach
o systemie informacji w ochronie zdrowia.";

9)

w art. 18 w ust. 1 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:
"c) pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem
środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszony w wykonywaniu
zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;";
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10)

w art. 18 w ust. 3 w pkt 3 wyraz "posiadać" zastępuje się wyrazem "wskazać";

11)

w art. 19 w ust. 1 w pkt 3:
a) skreśla się lit. b,
b) lit. c otrzymuje brzmienie:
"c) pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem
środka

karnego

zakazu

wykonywania

zawodu

albo

zawieszona

w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;";
12)

w art. 22 w ust. 1 na końcu dodaje się wyrazy "oraz zakresu udzielanych świadczeń
zdrowotnych";

13)

w art. 25:
a) w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyrazy "na rzecz pacjentów",
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień
rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej.",
c) w ust. 3 wyrazy "informacje o ubezpieczycielu, z którym zawarł umowę oraz
o okresie ochrony ubezpieczeniowej określonym tą umową" zastępuje się
wyrazami

"dokumenty

ubezpieczenia

potwierdzające

zawarcie

umowy

ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela",
d) skreśla się ust. 5 i 6,
e) w ust. 7 skreśla się wyrazy "termin powstania obowiązku ubezpieczenia";
14)

w art. 26 w ust. 1 wyraz ", zwanemu" zastępuje się wyrazami "lub osobie
legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń
zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny, zwanym";

15)

w art. 29 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazie "zdrowotnych" dodaje się wyrazy "w rodzaju
stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne";
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16)

w art. 34:
a) w ust. 1 skreśla się wyrazy ", w zakresie świadczeń zdrowotnych finansowanych
ze środków publicznych",
b) w ust. 2 po wyrazach "o którym mowa w ust. 1" dodaje się wyrazy "w zakresie
świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych";

17)

art. 36 otrzymuje brzmienie:
"Art. 36. 1. Osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku
cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym, którego przedsiębiorstwem
jest szpital, są obowiązane nosić w widocznym miejscu identyfikator
zawierający imię i nazwisko oraz funkcję tej osoby.
2. W szpitalu dla osób pozbawionych wolności stosuje się numeryczne
znaki identyfikacyjne osób zatrudnionych.
3. Pacjentów szpitala zaopatruje się w znaki identyfikacyjne.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do pacjentów szpitala dla osób
pozbawionych wolności.
5. Znak identyfikacyjny, o którym mowa w ust. 3, zawiera informacje
pozwalające na ustalenie imienia i nazwiska oraz daty urodzenia
pacjenta, zapisane w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta
przez osoby nieuprawnione.
6. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1) warunki, sposób i tryb zaopatrywania pacjentów w znaki
identyfikacyjne,
2)

sposób

postępowania

w

razie

stwierdzenia

braku

znaków

identyfikacyjnych pacjentów szpitala
– kierując się potrzebą zapewnienia identyfikacji pacjentów i ich
bezpieczeństwa oraz koniecznością poszanowania ochrony danych
osobowych.";
18)

w art. 47 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
"Kierownik podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, z którym podmiot
tworzący nawiązał stosunek pracy na podstawie powołania, umowy o pracę albo
zawarł umowę cywilnoprawną, wykonujący zawód medyczny, może udzielać
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świadczeń zdrowotnych, jeżeli zawarta z nim umowa przewiduje taką możliwość.";
19)

w art. 49 w ust. 3 po wyrazach "stosunku pracy" dodaje się wyrazy "albo nie zawarto
umowy cywilnoprawnej";

20)

w art. 50 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w odniesieniu do podmiotów
leczniczych, dla których jest podmiotem tworzącym, a minister właściwy do spraw
zdrowia w odniesieniu do pozostałych podmiotów leczniczych niebędących
przedsiębiorcami, dokonuje corocznej oceny realizacji obowiązku, o którym mowa
w ust. 1, w trybie określonym w art. 118.";

21)

w art. 55 w ust. 2 po wyrazie "Umowy" dodaje się wyrazy "dotyczące odpłatnych
świadczeń zdrowotnych";

22)

w art. 89:
a) w ust. 1 wyrazy "prowadzenia kształcenia przed- i podyplomowego" zastępuje się
wyrazami "realizacji zadań polegających na kształceniu przed- i podyplomowym",
b) w ust. 4 wyraz "leczniczym" zastępuje się wyrazami "wykonującym działalność
leczniczą",
c) w ust. 6 po wyrazie "jednostki" dodaje się wyraz "organizacyjne";

23)

w art. 90 wyrazy "prowadzenie działalności dydaktycznej i badawczej" zastępuje się
wyrazami "realizację zadań dydaktycznych i badawczych";

24)

art. 100 otrzymuje brzmienie:
"Art. 100. 1. Podmiot, który zamierza wykonywać działalność leczniczą jako podmiot
leczniczy, składa organowi prowadzącemu rejestr, o którym mowa
w art. 105 ust. 1, wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących
działalność

leczniczą,

zwanego

dalej

następujące dane:
1) imię i nazwisko albo firmę;
2) adres siedziby albo miejsca zamieszkania;

"rejestrem",

zawierający
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3) adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych;
4) formę organizacyjno-prawną;
5) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń
zdrowotnych;
6) określenie przedsiębiorstwa oraz wykaz jego jednostek lub komórek
organizacyjnych, których działalność jest związana z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych;
7) numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji
działalności gospodarczej;
8) numer REGON;
9) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);
10) dane podmiotu tworzącego – w przypadku podmiotu leczniczego
niebędącego przedsiębiorcą.
2. Wraz z wnioskiem wnioskodawca składa oświadczenie następującej
treści:
"Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów
wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne
z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej
w zakresie objętym składanym wnioskiem określone w ustawie
z dnia … o działalności leczniczej (Dz. U. Nr ..., poz. ...).".
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera ponadto:
1) imię i nazwisko albo firmę wnioskodawcy, adres jego miejsca
zamieszkania albo siedziby;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy, ze
wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokumenty
potwierdzające

spełnienie

warunków

wykonywania

działalności

leczniczej, z zastrzeżeniem art. 25 ust. 3.
5. Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunków, o których mowa
w art. 22, jest, wydawana w drodze decyzji administracyjnej, opinia
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właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.";
25)

w art. 101:
a) w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5-8 w brzmieniu:
"5) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);
6) adres do korespondencji;
7) posiadane specjalizacje;
8) numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.",
b) w ust. 2:
- w pkt 2 wyrazy "pkt 2-4" zastępuje się wyrazami "pkt 2-7",
- po pkt 2 dodaje się pkt … w brzmieniu:
"…) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji działalności
gospodarczej;",
c) w ust. 3 wyrazy "ust. 3-5" zastępuję się wyrazami "ust. 2-5";

26)

w art. 102:
a) w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5-8 w brzmieniu:
"5) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);
6) adres do korespondencji;
7) posiadane specjalizacje;
8) numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.",
b) w ust. 2:
- w pkt 1 wyrazy "lub położnych" zastępuje się wyrazami "stron umowy spółki
cywilnej,",
- w pkt 2 wyrazy "pkt 2-4" zastepuje się wyrazami "pkt 2-7",
- po pkt 2 dodaje się pkt … w brzmieniu:
"…) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji działalności
gospodarczej;",
c) w ust. 3 wyrazy "ust. 3-5" zastępuje się wyrazami "ust. 2-5";

27)

dodaje się art. 102a w brzmieniu:
"Art. 102a. Działalność leczniczą można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru,
z zastrzeżeniem art. 103.";
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28)

w art. 105 w ust. 3 w pkt 13 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się
pkt 14 w brzmieniu:
"14) informacje o czasowym zaprzestaniu działalności leczniczej, o którym mowa
art. 34.";

29)

w art. 106 po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2d w brzmieniu:
"2a. W przypadku praktyk zawodowych lekarzy uchwałę w sprawie nałożenia kary
pieniężnej podejmuje właściwa okręgowa rada lekarska.
2b. W przypadku praktyk zawodowych pielęgniarek uchwałę w sprawie nałożenia
kary pieniężnej podejmuje właściwa okręgowa rada pielęgniarek i położnych.
2c. Do uchwał, o których mowa w ust. 2a i 2b, stosuje się przepisy Kodeksu
postępowania administracyjnego dotyczące decyzji administracyjnych.
2d. Organem wyższego stopnia w sprawach nałożenia kary pieniężnej jest minister
właściwy w sprawach zdrowia.";

30)

w art. 107 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy "art. 17" zastępuje się wyrazami "art. 17 ust. 1";

31)

w art. 107 w ust. 2 w pkt 1 wyrazy "art. 100 ust. 3" zastępuje się wyrazami "art. 100
ust. 2";

32)

w art. 109 ust. 2-4 otrzymują brzmienie:
"2. W przypadku praktyk zawodowych lekarzy uchwałę w sprawach, o których mowa
w ust. 1, podejmuje właściwa okręgowa rada lekarska.
3. W przypadku praktyk zawodowych pielęgniarek uchwałę w sprawach, o których
mowa w ust. 1, podejmuje właściwa okręgowa rada pielęgniarek i położnych.
4. Organem wyższego stopnia w sprawach odmowy wpisu, odmowy jego zmiany
i wykreślenia wpisu z rejestru jest minister właściwy do spraw zdrowia.";

33)

w art. 124 w pkt 4 w zdaniu wstępnym wyraz "tiret" zastępuje się wyrazami "część
wspólna";
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34)

w art. 127 wyrazy "w różnym przypadku wyrazy "publiczny zakład opieki
zdrowotnej" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "podmiot
leczniczy

niebędący

przedsiębiorcą

w rozumieniu

przepisów

o

działalności

leczniczej"" zastępuje się wyrazami "w różnej liczbie i przypadku wyrazy "publiczny
zakład opieki zdrowotnej" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku
wyrazami "podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia … o działalności leczniczej (Dz. U. Nr …, poz. …)"";
35)

w art. 138 skreśla się pkt 13;

36)

w art. 139 w pkt 2:
a) w lit. a, w ust. 2 wyrazy "państwowych szkół wyższych" zastępuje się wyrazami
"uczelni publicznych",
b) lit. b otrzymuje brzmienie:
"b) w ust. 3:
- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
"Osobom pozostającym w stosunku pracy w szkołach, o których mowa
w ust. 1 oraz w art. 15 ust. 2, przysługują na równi z odpowiednimi
pracownikami uczelni publicznych świadczenia:",
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych,";";

37)

w art. 140 w pkt 2:
a) w lit. a, w ust. 2 wyrazy "publicznych uczelni wyższych" zastępuje się wyrazami
"uczelni publicznych",
b) lit. b otrzymuje brzmienie:
"b) w ust. 3:
- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie":
"Osobom pozostającym w stosunku pracy w szkołach, o których mowa
w ust. 1 oraz w art. 14 ust. 2, przysługują na równi z odpowiednimi
pracownikami uczelni publicznych świadczenia:",
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych,";";
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38)

w art. 141 w pkt 3:
a) w lit. a, w ust. 2 wyrazy "publicznych uczelni wyższych" zastępuje się wyrazami
"uczelni publicznych",
b) lit. b otrzymuje brzmienie:
"b) w ust. 3:
- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
"Osobom pozostającym w stosunku pracy w szkołach, o których mowa
w ust. 1 oraz w art. 14 ust. 2, przysługują na równi z odpowiednimi
pracownikami uczelni publicznych świadczenia:",
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych,";";

39)

w art. 142 w pkt 2:
a) w lit. a, w ust. 2 wyrazy "publicznych uczelni wyższych" zastępuje się wyrazami
"uczelni publicznych",
b) lit. b otrzymuje brzmienie:
"b) w ust. 3:
- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
"Osobom pozostającym w stosunku pracy w szkołach, o których mowa
w ust. 1 oraz w art. 12 ust. 2, przysługują na równi z odpowiednimi
pracownikami uczelni publicznych świadczenia:",
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych,";";

40)

w art. 147:
a) w pkt 2:
- w lit. b we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "i 7 otrzymują brzmienie"
zastępuje się wyrazami "otrzymuje brzmienie" oraz skreśla się ust. 7,
- dodaje się lit. c w brzmieniu:
"c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
"7. Minister Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii Wojskowej Rady
Lekarskiej, ustala listę podległych sobie podmiotów leczniczych
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uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy, lekarzy
dentystów powołanych do zawodowej służby wojskowej oraz
zapewnia środki finansowe niezbędne do odbycia tych staży.";",
b) w pkt 7 wyrazy "art. 49a - 50" zastępuje się wyrazami "art. 49a i art. 50";
41)

w art. 147 w pkt 12, w art. 53 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Lekarz, lekarz dentysta wykonujący indywidualną praktykę lekarską lub
indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską lub grupową praktykę lekarską lub
grupową specjalistyczną praktykę lekarską, prowadzący odpowiednio staż
podyplomowy, szkolenie specjalizacyjne lub szkolenia w celu uzyskania
umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonego
świadczenia zdrowotnego, może zatrudniać lekarza, lekarza dentystę w celu
odbywania przez niego stażu podyplomowego, szkolenia specjalizacyjnego lub
szkolenia w celu uzyskania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny
lub udzielania określonego świadczenia zdrowotnego.";

42)

w art. 157 w pkt 7, w art. 28 wyrazy "art. 27 pkt 12" zastępuje się wyrazami "art. 27
pkt 10";

43)

w art. 162 w pkt 1:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Laboratorium jest przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia … o działalności leczniczej (Dz. U. Nr ..., poz. ...).",
b) w ust. 2 skreśla się wyraz "państwowego";

44)

w art. 162 w pkt 2, w art. 20 wyrazy "przepisów o działalności leczniczej" zastępuje
się wyrazami "przepisów ustawy z dnia … o działalności leczniczej" oraz wyrazy
"w tych przepisach" zastępuje się wyrazami "w tej ustawie";

45)

w art. 163 w pkt 5:
a) w lit. b we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy "i 2b" oraz skreśla się
ust. 2b,
b) dodaje się lit. c i d w brzmieniu:
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"c) uchyla się ust. 3,
d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. W szpitalach i innych przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych,
w których nie utworzono apteki szpitalnej, tworzy się dział farmacji
szpitalnej, do którego należy wykonywania zadań określonych w art. 86
ust. 2 pkt 1 i 4, ust. 3 pkt 5, 7, 9 i 10 oraz ust. 4, który pełni funkcję apteki
szpitalnej.";";
46)

w art. 169:
a) w pkt 1:
- lit. b otrzymuje brzmienie:
"b) pkt 18a otrzymuje brzmienie:
"18a) usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu,
ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów
i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, świadczone na rzecz
podmiotów leczniczych na terenie ich przedsiębiorstw, w których
wykonywana jest działalność lecznicza;",",
- w lit. c, pkt 19 otrzymuje brzmienie:
"19) usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu,
ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach
wykonywania zawodów:
a) lekarza i lekarza dentysty,
b) pielęgniarki i położnej,
c) medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia ...
o działalności leczniczej (Dz. U. Nr ..., poz. ...),
d) psychologa;",
b) skreśla się pkt 2;

47)

w art. 171:
a) w pkt 1 w lit. c skreśla się tiret trzecie,
b) po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:
"9a) art. 136b otrzymuje brzmienie:
"Art. 136b. 1. Świadczeniodawca:
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1) będący podmiotem wykonującym działalność leczniczą
podlega obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej na zasadach określonych w przepisach ustawy
z dnia ... o działalności leczniczej;
2) będący podmiotem, o którym mowa w art. 5 pkt 41
lit. b i d,

podlega

obowiązkowi

ubezpieczenia

odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy
udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych
na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej.
2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia,
po zasięgnięciu opinii samorządów zawodów medycznych
oraz

Polskiej

rozporządzenia,

Izby

Ubezpieczeń,

szczegółowy

określi,

zakres

w

drodze

ubezpieczenia

obowiązkowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, termin
powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę
gwarancyjną, biorąc w szczególności pod uwagę specyfikę
wykonywanego

zawodu

oraz

zakres

wykonywanych

zadań.";";
48)

w art. 171 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
"2a) art. 18 otrzymuje brzmienie:
"Art. 18. 1. Świadczeniobiorca przebywający w zakładzie opiekuńczym lub
w zakładzie rehabilitacji leczniczej, o których mowa w art. 12 ust. 1
pkt 1 i 3 ustawy z dnia … o działalności leczniczej (Dz. U. Nr …,
poz. …), ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną
opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej
emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota
odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy
w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.
2. Miesięczną opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka do
ukończenia 18. roku życia, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia
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26. roku życia, przebywającego w zakładzie opiekuńczym lub
w zakładzie rehabilitacji leczniczej, określonym w ust. 1, ustala się
w wysokości odpowiadającej 200% najniższej emerytury, z tym że
opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70%
miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów
o pomocy społecznej.";";
49)

w art. 171 w pkt 4, w art. 33a:
a) w ust. 1 wyrazy "Świadczeniobiorcy przysługują świadczenia pielęgnacyjne lub
opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej," zastępuje się wyrazami
"Świadczenia gwarantowane z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych
w ramach opieki długoterminowej przysługują świadczeniobiorcy",
b) w ust. 2 w pkt 3 przed wyrazem "sposób" dodaje się wyraz "szczegółowy" oraz
wyrazy

"zakładach

opiekuńczo-leczniczych

i

pielęgnacyjno-opiekuńczych"

zastępuje się wyrazami "zakładzie opiekuńczym";
50)

w art. 171 w pkt 12, w art. 185 po wyrazach "podmiot tworzący" dodaje się wyrazy
", o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia … o działalności leczniczej,";

51)

w art. 175:
a) w pkt 3, w art. 87:
- skreśla się wyraz "klinicznych",
- skreśla się zdanie drugie,
b) po pkt 4 dodaje się pkt … w brzmieniu:
"…) w art. 94 w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
"6) uczelni medycznej lub innej uczelni publicznej będącej podmiotem, który
utworzył lub prowadzi podmiot leczniczy prowadzący szpital, w części
dotyczącej

jednostek

organizacyjnych

tej

uczelni

prowadzących

działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych,
dotacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 7–11, są udzielane z części, której
dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.";";
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52)

w art. 176 w pkt 2, w art. 15 wyrazy "o działalności leczniczej" zastępuje się
wyrazami "ustawy z dnia … 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr …, poz. …),
ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 i Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620),
ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r.
Nr 52, poz. 418 i Nr 76, poz. 641) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.
o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419 i Nr 76,
poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679)";

53)

w art. 176 w pkt 4, w ust. 3 wyrazy "przepisach o działalności leczniczej" zastępuje się
wyrazami "ustawie z dnia ... o działalności leczniczej";

54)

w art. 176 w pkt 5, w pkt 4 wyrazy "przepisów o działalności leczniczej" zastępuje się
wyrazami "ustawy z dnia ... o działalności leczniczej";

55)

w art. 180 w pkt 6, w pkt 3 wyraz "formie" zastępuje się wyrazem "postaci";

56)

dodaje się art. 186a w brzmieniu:
"Art. 186a. W ustawie z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz
o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr …,
poz. …) w art. 1 uchyla się pkt 11.";

57)

dodaje się art. 186b w brzmieniu:
"Art. 186b. W ustawie z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo
o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr …, poz. …) wprowadza się
następujące zmiany
1) w art. 1:
a) uchyla się pkt 67,
b) w pkt 68 uchyla się lit. b,
c) w pkt 70 uchyla się lit. b;
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2) uchyla się art. 5.";
58)

w art. 204 w ust. 2 na końcu dodaje się wyrazy ", zaopiniowany przez właściwy organ
Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Opinia ta jest wydawana w drodze decyzji
administracyjnej.";

59)

w art. 205 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
"2. Osoby wykonujące zawód medyczny w ramach praktyki zawodowej dostosują
swoją działalność do przepisów ustawy w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia
w życie ustawy.";

60)

dodaje się art. 208a w brzmieniu:
"Art. 208a. 1. Przepisy art. 4 ust. 3 pkt 1, art. 17 – 19, art. 100 ust. 4, art. 101 ust. 3
i art. 102 ust. 3, w zakresie w jakim dotyczą umowy, o której mowa
w art. 25, stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r.
2. Jeżeli

umowa

obowiązkowego

ubezpieczenia

odpowiedzialności

cywilnej została zawarta przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy
na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 147, ustawy,
o której mowa w art. 171, oraz ustawy, o której mowa w art. 216 pkt 1,
a okres, na jaki została zawarta, upływa po tym dniu, nową umowę
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawiera się najpóźniej
w ostatnim dniu okresu obowiązywania dotychczasowej umowy, nie
później jednak niż do dnia 31 grudnia 2012 r.";
61)

w art. 210 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "1 maja 2011 r. do dnia
1 maja 2014 r." zastępuje się wyrazami "1 lipca 2011 r. do dnia 1 lipca 2014 r.";

62)

w art. 213 w ust. 7 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
"W dotychczasowym siedmiocyfrowym numerze księgi rejestrowej podmiotu
leczniczego, o którym mowa w ust. 4:";

63)

w art. 215 w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyrazy "art. 48b i";
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64)

w art. 215 w ust. 1 wyrazy "art. 36 ust. 5" zastępuje się wyrazami "art. 36 ust. 6";

65)

art. 216 w pkt 2 wyrazy "pielęgniarkom i położnym" zastępuje się wyrazami
"pielęgniarkom, położnym";

66)

art. 217 otrzymuje brzmienie:
"Art. 217. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r., z wyjątkiem art. 17 ust. 2
i 2a, art. 25, art. 88 ust. 3, art. 105 ust. 2 zdanie trzecie, ust. 3 pkt 13, ust. 4
pkt 11 i ust. 5, art. 147 pkt 6 oraz art. 171 pkt 9a, które wchodzą w życie
z dniem 1 stycznia 2012 r.".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

Uzasadnienie
Przyjęte przez Senat poprawki do ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o działalności
leczniczej wynikają z potrzeby zapewnienia spójności stanu prawnego tj. dostosowania
uregulowań zawartych w ustawie z dnia 18 marca 2011 r. o działalności leczniczej do zmian
przyjętych w innych ustawach, w stosunku do których proces legislacyjny zakończył się
w marcu br. Dotyczy to: ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz
o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399, z późn. zm.).
W związku z powyższym wniesiono poprawkę, która synchronizuje materię objętą
przez ustawę z dnia 18 marca 2011 r. o działalności leczniczej z uregulowaniami ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wprowadzonymi jej nowelizacją z dnia
11 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usługo oraz ustawy – Prawo
o miarach (Dz. U. Nr 64, poz. 332), a której wejście w życie ustalono na dzień 1 kwietnia br.
(poprawka nr 46).
Należało także zapewnić zgodność terminologii ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, po jej nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 18 marca 2011 r.
o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych
ustaw, z terminologią ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o działalności leczniczej (poprawki 51
i 57).
Potrzeba wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych o lecznictwie uzdrowiskowym wiąże się z jej nowelizacją, dokonaną w dniu
4 marca 2011 r. ustawą o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw. Spójność terminologiczna jest konieczna, ponieważ ustawa z dnia
28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych odsyła w sprawach nieuregulowanych do
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ustawy o działalności leczniczej (poprawki nr 52 i 56, ponadto poprawki nr 53 i 54 mają
charakter doprecyzowujący).
Z kolei terminologia ustaw zmienianych przez ustawę z dnia 18 marca 2011 r.
o działalności leczniczej (por. art. 139-art. 142) wymaga wprowadzenia poprawek nie tylko
ze względu na tę ostatnią ustawę, lecz także ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym (pojęcie uczelni publicznej oraz uprawnienia do świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie tylko dla studentów, lecz także
pracowników uczelni publicznych), poprawki nr 36-39.
Poprawka nr 43 zapewnia ponadto spójność ustawy z dnia 18 marca 2011 r.
o działalności leczniczej z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U.
Nr 144, poz. 1529, z późn. zm.), dokonując jednocześnie doprecyzowania (laboratorium jest
przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego, nie zaś podmiotem leczniczym), a poprawka nr 44
wprowadza prawidłowe odesłanie.
Inne poprawki generalnie stanowią uzupełnienie ustawy z dnia 18 marca 2011 r.
o działalności leczniczej w jej kształcie przyjętym przez Sejm. Mają one głównie charakter
korygujący lub uściślający.
Uściślono zatem definicję podmiotu tworzącego (ponieważ została ujęta zbyt
szeroko, a podmiot tworzący jest podmiotem, który funkcjonuje jedynie w stosunku do
podmiotu leczniczego, poprawka nr 1).
Odnośnie do instytutów naukowo-badawczych, które są podmiotami leczniczymi
(w zakresie w jakim wykonują działalność leczniczą), należało dookreślić, że należy stosować
w stosunku do nich przepisy ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o działalności medycznej,
dotyczące kontroli pod względem medycznym (poprawka nr 2).
Poprawki nr 5, 7, 48 i 49 łącząc opiekę długoterminową (opiekuńczo-leczniczą
i pielęgnacyjno-opiekuńczą) w jedną - opiekuńczą, za decydujące w tej materii kryterium
przyjęły podobieństwo przesłanek kwalifikowania pacjentów do takiej opieki oraz takie same
wymagania wobec świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie tej opieki.
Uzupełnienie przyjętego w ustawie określenia zakresu świadczeń ambulatoryjnych
stanowi poprawka nr 6, która zapewnia możliwość udzielania, w trybie tych świadczeń, także
świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej.
Wprowadzenie prawidłowego i precyzyjnego uregulowania było celem wniesienia
poprawek nr 9 i 11, które dotyczą obowiązku przestrzegania zakazów, pozbawiających
możliwości wykonywania zawodu lekarza albo pielęgniarki, wykonujących działalność
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leczniczą jako indywidualną praktykę lekarską albo indywidualną praktykę pielęgniarki
(środki orzeczone w postępowaniu karnym).
Dokonano doprecyzowania w uregulowaniach dotyczących obowiązku zawarcia
umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ujednolicenia i zapewnienia
konsekwencji w przepisach - nie tylko w ustawie z dnia 18 marca 2011 r. o działalności
leczniczej, lecz także w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)
oraz wprowadzono przepisy przejściowe dotyczących umów zawartych przed wejściem
w życie ustawy z dnia 18 leczniczej 2011 r. oraz przesunięto wejście w życie ustawy,
przedłużając tym samym okres vacatio legis (poprawki nr 13, 47, 60 i 66).
Uznano, że możliwość czasowego zaprzestania działalności leczniczej przez każdy
podmiot leczniczy, w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych stacjonarnych
i całodobowych, może mieć miejsce bez konieczności uzyskania zgody wojewody, o ile nie
będą to świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych, jednak informacja
o czasowym zaprzestaniu działalności powinna być odnotowana w rejestrze podmiotów
wykonujących działalność leczniczą (poprawki nr 16 i 28).
Charakter uściślający mają poprawki dotyczące decyzji administracyjnych
podejmowanych przez organy prowadzące rejestr podmiotów wykonujących działalność
leczniczą (poprawki nr 29 i 32).
Wprowadzono uregulowanie, zgodnie z którym do decyzji kierownika podmiotu
leczniczego pozostawiono, czy w podmiocie należy utworzyć aptekę czy dział farmacji
szpitalnej, jeżeli w szpitalu nie ma apteki (poprawka nr 45).
Grupa poprawek ma charakter porządkujący uregulowania wewnątrz ustawy pod
kątem terminologii jak np. dotycząca pozostawania w stosunku prawnym z podmiotem
leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, przez kierownika tego podmiotu (poprawka nr 18),
odpłatności świadczeń zdrowotnych (poprawka nr 21), poprawiająca błędne odesłanie
(poprawka nr 42) albo też dookreślająca pojęcie i wprowadzająca zarazem prawidłowe
odesłanie (poprawka nr 50,) czy też poprawka nr 65 zapewniająca prawidłowe brzmienie
tytułu uchylanej ustawy. Do innych, wprowadzających odpowiednie środki techniki
prawodawczej trzeba zaliczyć: poprawkę nr 33, 34 i nr 40 (ta ostatnia wprowadza
prawidłowy, z punktu widzenia zasad techniki prawodawczej, przepis ustawy z dnia 5 grudnia
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.,
który eliminuje wątpliwości interpretacyjne co do zakresu wprowadzanej zmiany).

