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Opinia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości 

i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej 

(druk nr 599) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa ma na celu zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na wyposażenie 

w sprzęt i aparaturę medyczną w tym: zakup sprzętu i aparatury dla podmiotów leczniczych 

(w szczególności w zakresie onkologii, pediatrii, chirurgii, jak również dla oddziałów 

neonatologii III poziomu referencyjnego); doposażenie gabinetów profilaktyki w szkołach 

prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego; zakup pojazdów, w których będą 

udzielane świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia stomatologicznego (dentobusów). 

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Rządowy projekt ustawy wpłynął do Sejmu 13 września 2017 r (druk nr 1820). 

Skierowano go do pierwszego czytania w Komisji Zdrowia, która przygotowała 

sprawozdanie (druk nr 1824). Drugie czytanie odbyło się na 47 posiedzeniu Sejmu 14 

września 2017 r. 

Ponieważ zgłoszono 3 poprawki, projekt został skierowany ponownie do komisji w celu 

przedstawienia sprawozdania (druk nr 1824-A). Poprawki rozszerzały zakres ustawy m. in. 

zwiększając limit wydatków przyjęty w projekcie ustawy. Komisja rekomendowała 

odrzucenie wszystkich poprawek.  

W dniu 15 września 2017 r. na 47. posiedzeniu Sejm odrzucił poprawki i przyjął ustawę 

większością 376 głosów za, przeciwnych 3 i wstrzymujących się 27. 
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III. Uwagi  

 

1. Ustawa ma charakter epizodyczny, choć nie znajduje to odzwierciedlenia w ogólnym 

określeniu tytułu. Byłoby to wskazane ze względu na walor informacyjny i znajdujący 

oparcie w przepisach tej ustawy.  

 

2. Tytuł ustawy – a posługując się terminologią §16 pkt 3 Zasad techniki prawodawczej: 

„ogólne określenie przedmiotu ustawy” ujmuje w sposób opisowy jej przedmiot, zwięźle 

i adekwatnie informując o treści ustawy, spełnia wymagania §18 ust. 1 oraz §19 pkt 1 Zasad. 

Niepotrzebny jest w związku z powyższym art. 1, który jedynie stanowi powtórzenie tytułu 

i nie wnosi niczego do ustawy, nie zachodzi tu przypadek, w którym tytuł jest na tyle ogólny, 

że art. 1 powinien określać zakres ustawy. 

Propozycja poprawki  

– skreśla się art. 1 

 

3. Nie jest jasny zakres pojęć zawartych w słowniczku w art. 2. W art. 2 w pkt 3 zawarto 

definicję podmiotu leczniczego, odnosząc ją do definicji zawartej w ustawie o działalności 

leczniczej, jednak do zakresu określonego w jej art. 4 ust. 1 pkt 1–3 (przedsiębiorcy, 

samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i jednostki budżetowe) i określając jego 

podmiot tworzący. W art. 2 w pkt 4 definicja świadczeniodawcy posługuje się odesłaniem do 

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – do jej 

art. 5 pkt 41 lit. a, a więc „świadczeniodawca” to „podmiot wykonujący działalność leczniczą 

w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej”. Trudne jest ustalenie zakresu tego pojęcia 

w opiniowanej ustawie, tym bardziej, że w art. 3 w pkt 3 jest mowa o „świadczeniodawcach 

(…) z wyłączeniem podmiotów leczniczych”. 

 

4. W art. 3 wprowadzenie do wyliczenia ma charakter deklaracji czy zalecenia. Co się 

jednak stanie, jeżeli poprawa jakości i dostępności „nie nastąpi”? albo też w powszechnej 

ocenie powstanie przekonanie, że poprawa „nie nastąpiła”, mimo przeznaczonych środków ?  

Propozycja poprawki (w celu uzyskania zgodności z Ztp. (§ 11): 

– w art. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
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„W 2017 r. zwiększa się środki finansowe przeznaczone na wyposażenie w sprzęt 

i aparaturę medyczną, uwzględniając:” 

 

5. W art. 3 w pkt 2 i 3 używa się określenia „profil”, podczas gdy w podstawowej dla 

systemu prawa medycznego ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych stosowane jest pojęcie „profil systemu zabezpieczenia” (por. art. 95l 

ust. 3 i następne tej ustawy).  

Propozycja poprawki (dla zapewnienia spójności terminologicznej): 

– w art. 3: 

1) w pkt 2 po wyrazie „profilach” dodaje się wyrazy „systemu zabezpieczenia”; 

2) w pkt 3 wyrazy „w profilu” zastępuje się wyrazami „w ramach profilu systemu 

zabezpieczenia”; 

 

6. Pojęcie „przedmiotowa ustawa” należy do kolokwialnego języka aspirującego do 

języka urzędowego, ale język prawny (stosowany w aktach prawnych) go nie stosuje. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 8 w ust. 1 wyraz „przedmiotowej” zastępuje się wyrazem „niniejszej”. 

 

7. Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy, wojewoda w terminie do dnia 3 października 2017 r. 

przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wniosek o uruchomienie środków 

z budżetu państwa kierowany do ministra właściwego do spraw budżetu. Minister właściwy 

do spraw zdrowia po zatwierdzeniu wniosku przekazuje go, w terminie do dnia 10 

października 2017 r., do ministra właściwego do spraw budżetu.  

Analizując ten przepis należy pamiętać o harmonogramie prac nad opiniowaną ustawą. 

Jeżeli Senat skorzysta z przysługującego mu prawa i uchwali poprawki do ustawy albo 

Prezydent wykorzysta całość lub większość z przysługujących mu 21 dni na jej podpisanie – 

może się okazać, że terminy z art. 6 ust. 6 nie zostaną dotrzymane. 

 

Bożena Langner 

Główny legislator 


