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Warszawa, dn. 06.08.2015 r. 
 

 

            

Szanowny Pan 
Piotr Warczyński 
Podsekretarz Stanu  
Ministerstwo Zdrowia  

 
 
Szanowny Panie Ministrze, 

 

W związku z prowadzonymi przez Ministerstwo Zdrowia konsultacjami publicznymi 

projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz 

niektórych innych ustaw, uprzejmie przekazuję uwagi Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji 

Zdrowotnej odnośnie niniejszego projektu. Poniższe rekomendacje zostały wypracowane 

dzięki realizacji projektu „Monitoring prac legislacyjnych i konsultacji społecznych 

w ochronie zdrowia” w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego 

z Funduszy EOG. 

 

 

 

UWAGI DO PROJEKTU Z DNIA 01.06.2015 R. O ZMIANIE USTAWY 

O PRAWACH PACJENTA I RZECZNIKU PRAW PACJENTA 

 

UWAGI OGÓLNE 

 

Opiniowany projekt proponuje wprowadzenie do obecnie obowiązującej ustawy z dnia 

6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dalej:ustawa) zmian 

w trzech obszarach: dokumentacji medycznej, poszerzenia uprawnień Rzecznika Praw 

Pacjenta oraz postępowania przed wojewódzką komisją orzekającą o zdarzeniach 

medycznych. Jest to pierwsza propozycja obszernej zmiany ustawy od dnia wejścia w jej 
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życie, dlatego szkoda iż ustawodawca nie zaproponował całościowej zmiany ustawy, 

która w swoim obecnym kształcie jest przestarzała, nie spełniająca oczekiwań 

społecznych i nie kompatybilna z europejskim normatywnym systemem ochrony praw 

człowieka w polskim systemie opieki zdrowia. 

Proponowane zmiany także należy w większości ocenić mało przychylnie.  

Po pierwsze, ustawa o prawach pacjenta nie jest miejscem wprowadzania szerokich 

zmian w zakresie zasad prowadzenia dokumentacji medycznej przez podmioty 

wykonującą działalność leczniczą, w zdecydowanej większości takie zmiany powinny 

znaleźć się w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz. U.2013.217 

j.t ze zm. O tym, iż ustawa o prawach pacjenta nie jest miejsce regulacji zasad 

funkcjonowania takich podmiotów, była już mowa w trakcie prac sejmowych nad ta 

ustawą w 2008 r., a obecnie proponowane zmiany do ustawy są potwierdzeniem nie 

odróżniania przez ustawodawcę praw pacjenta od uprawnień podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą.  Proponowane zmiany należy uznać za  naruszenie reguł dobrej 

i czytelnej legislacji i wprowadzania chaosu czy innymi słowy „poplątania 

z pomieszaniem”.  

Po drugie, proponuje się zmiany w zakresie procesowania przed wojewódzką komisją 

orzekającą o zdarzeniach medycznych, co ma usprawnić i w jakiś stopniu zalegalizować 

dotychczasowe procedury postępowania wypracowane w praktyce prac tych komisji 

(procedury wypracowywane w praktyce z uwagi na niski jakościowo poziom regulacji 

prawnej wprowadzające pozasądowy tryb dochodzenia roszczeń przez pacjentów 

w Polsce). Jednak projekt nie zawiera wszystkich proponowanych zmian i nadal pozostaje 

możliwości tworzenia swobodnej praktyki przez szesnaście niezależnych komisji. 

Regulaminy organizacyjne nie są dobrym aktem aby zastępować „niedoskonałości 

ustawowe”. Należy podkreślić, iż w aspekcie procesowym wojewódzka komisja musi 

mieć jasno i precyzyjnie ustawowo określoną procedurę rozstrzygania sporów. Brak takiej 

regulacji pozostaje w sprzeczności z zasadą demokratycznego państwa (art. 2 Konstytucji 

RP), a tym samym wprowadza element niejasności i arbitralności kolidującej 

z wymaganiem pewności prawa.  

W projekcie pomięto także dwie inne kluczowe kwestie: krytykowaną definicję 

zdarzenia medycznego i pozostawiono zapis: w art. 67e ust. 2 u.p.p.: „Wykonywanie 

zadań komisji wojewódzkiej nie stanowi wykonywania władzy publicznej” – innymi 

słowy nie rozstrzygnięto jednoznacznie statusu prawnego komisji, i zakresu 
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odpowiedzialności członków komisji.  Ale paradoksalnie projekt zmiany ustawy 

proponuje aby komisje stały się administratorami danych osobowych. Ponadto, projekt 

zmiany ustawy oprócz obniżania wysokości wynagrodzenia członków komisji, nie 

zmienia zasad naboru i zasad prac członków komisji, co w sposób kluczowy przesądza 

o rzetelności postępowania przed komisją.  

Po trzecie, niezrozumiała jest propozycja zmian, przewidująca włączanie się 

Rzecznika Praw Pacjenta w prace komisji i decydowanie przez Niego o sprawy do innej 

komisji. Fakt, iż poza sądowe dochodzenie roszczeń jest uregulowane w ustawie o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nie czyni w żaden sposób postaw aby, Rzecznik 

ingerował w sprawy. Model orzekania o zdarzeniach medycznych nie obejmuje szkód, które 

stanowią następstwo naruszenia praw pacjenta. Regulacja problematyki odpowiedzialności 

szpitali za zdarzenia medyczne w akcie prawnym, który określa katalog praw pacjenta oraz 

status i kompetencje Rzecznika Praw Pacjenta budziła od samego początku wiele 

technicznych i merytorycznych wątpliwości1. Umieszczenie rozdziału 13a „Zasady i tryb 

ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych” w ustawie 

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nie znajduje merytorycznego uzasadnienia 

i jest dla adresatów ustawy mylące. Rozdział 13a stworzył nową rzeczywistość, oderwaną od 

pozostałych części ustawy. Ustawodawca wprowadził w nim definicję zdarzenia medycznego, 

z którą system prawny łączy odpowiedzialność przed wojewódzkimi komisjami. Z uwagi na 

określony przez ustawodawcę cel działania komisji problematyka naruszania praw pacjenta 

nie wchodzi w ich zakres przedmiotowy. Tym samym komisje nie mają kompetencji 

rozpatrywania skarg wnioskodawców na okoliczność naruszenia prawa pacjenta, mogą 

jedynie zwrócić na ten problem uwagę wnioskodawcy i wskazać mu możliwość złożenia 

skargi w innej prawnie przewidzianej drodze. W aktualnym stanie prawnym naprawienie 

szkód wyrządzonych w związku z naruszeniem praw pacjenta może mieć miejsce w trybie 

administracyjnym w ramach złożenia wniosku do Rzecznika Praw Pacjenta lub na podstawie 

reguł odpowiedzialności cywilnej. 

                                                 
1 Wprowadzanie ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i 
Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 113, poz. 660) rozdziału 13a „Zasady i tryb 
ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych” do ustawy o prawach pacjenta i 
Rzeczniku Praw Pacjenta stanowi wyjście poza początkowy zakres merytoryczny ustawy o prawach pacjenta i 
Rzeczniku Praw Pacjenta i tym samym nowelizacja została przeprowadzona w sprzeczności z rozporządzeniem 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, 
poz. 908), które w § 93 ust. 2 przewiduje, iż w ustawie zmieniającej nie zamieszcza się przepisów regulujących 
sprawy nieobjęte zakresem unormowania ustawy zmienianej. 
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Ponadto komisje nie mają także merytorycznego powiązania z działalnością Rzecznika 

Praw Pacjenta, oprócz prawa powołania przez tego Rzecznika do każdej z szesnastu komisji 

swojego przedstawiciela oraz obowiązku przekazywania na wniosek Rzecznika informacji 

w zakresie prowadzonej przez komisje działalności. 

Należy podkreślić, iż tym samym brak jest merytorycznego uzasadnienia dla regulacji 

problematyki postępowania przed komisjami wojewódzkimi w ustawie o prawach pacjenta. 

Dla zachowania zasady dobrej praktyki legislacyjnej w zakresie prawodawstwa medycznego 

warto byłoby uregulować omawianą problematykę w odrębnym akcie prawnym rangi 

ustawowej. 

 

UWAGI SZCZEGÓŁOWE  

 

• Projektowany art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy zmienianej – Informacje i dane, które zawiera 

wyciąg powinny być „istotne” a nie „wybrane”, ponieważ ani ten przepis, ani dalsze 

projektowane przepisy nie regulują kto, tj. podmiot ubiegający się o wydanie wyciągu, 

czy podmiot wydający mają decydować o wyborze informacji lub danych, toteż takie 

ukształtowanie definicji legalnej rodzi ryzyko sporów na tym tle. 

• Projektowany art. 3 ust. 1 pkt 9-10 ustawy zmienianej – Chociaż w różnych aktach 

normatywnych jest to niejednolicie regulowane (por. k.p.k., k.p.c., k.p.a., p.p.s.a.), 

to na gruncie k.p.c. SN wielokrotnie wyrażał pogląd, że odpis i kopia mają w języku 

prawnym tożsame znaczenie (por. wyr. SN II UZ 48/11, III CK 369/05), zatem rodzi 

się pytanie, czy jest sens rozróżniania na gruncie projektowanego przepisu kopii oraz 

odpisu i czemu to ma służyć, zwłaszcza w aktualnej dobie rozwoju technologicznego, 

kiedy klasycznie rozumiany odpis (tj. przepisywana ręcznie lub maszynowo treść 

oryginału) właściwie już nie występuje. 

• Projektowany art. 24 ust. 2 ustawy zmienianej – Niedookreślone pojęcie osób 

wykonujących czynności pomocnicze w stosunku do udzielania świadczeń 

zdrowotnych wydaje się rodzić zagrożenie nadużywania tego przepisu poprzez 

masowe upoważnianie wszystkich pracowników i współpracowników podmiotów 

leczniczych do przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej; 

właściwie każdy kto jest pracownikiem lub świadczy jakiekolwiek usługi na rzecz 

takiego podmiotu na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło „wykonuje czynności 

pomocnicze w stosunku do udzielania świadczeń zdrowotnych”. Propozycja zmiany: 
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powinno się te czynności zdefiniować albo użyć innego określenia. W obecnej postać, 

jest to zapis stanowiący poważne zagrożenie dla ochrony danych wrażliwych.  

• Projektowany art. 24 ust. 3 ustawy zmienianej: 

o można rozważać czy w zakresie tej tajemnicy nie powinno się wprowadzić 

rozwiązania zakładającego odpowiednie stosowanie przepisów o tajemnicy 

zawodów medycznych  (art. 13 i 14 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku 

Praw Pacjenta), ponieważ ta regulacja jest szczątkowa i wynikałoby z niej, że 

obowiązek zachowania tajemnicy nie podlega ograniczeniom i wyłączeniom 

charakterystycznym dla prawa pacjenta do tajemnicy w rozumieniu art.13 

i innych przepisów regulujących tajemnicę lekarską czy pielęgniarek 

i położnych.  

o in fine – nie „w związku z wykonywaniem ich zadań”, lecz „w związku 

z przetwarzaniem danych, o których mowa w ust. 2”, albowiem zadania tych 

osób nie ograniczają się do przetwarzania danych. 

• Projektowany art. 26 ust. 2 ustawy zmienianej – Rozwiązanie niespójne z aktualnym 

ust. 3 pkt 10, który reguluje udostępnianie informacji spadkobiercom, co również 

dotyczy wypadku, gdy doszło do śmierci pacjenta, należałoby więc skreślić ust. 3 pkt 

10 a jego treść przenieść do projektowanego ust. 2, tak aby kompleksowo regulował 

on udostępnianie dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta. Proponowane zmiany 

pokazują ogromną niespójność przepisów polskiego prawa w zakresie udostępniania 

dokumentacji po śmierci pacjenta; spadkobierca ma prawo dostępu do dokumentacji 

medycznej, choć upoważnienie pacjent może go całkowicie pomijać;   

• Projektowany art. 28 ust. 4 pkt 2 oraz pkt 4 ustawy zmienianej – Brak uzasadnienia 

dla określenia takiej samej wysokości opłaty za stronę kopii i za stronę egzemplarza 

cyfrowego (skanu), niefortunnie nazwanego w projekcie „odwzorowaniem 

cyfrowym”. Jeśli, jak wynika z uzasadnienia projektu, chodzi o pokrycie kosztów 

tworzenia odpisów, wyciągów i kopii, to jest oczywiste, że wytworzenie skanu 

generuje niższe koszty niż kserokopii, toteż opłata za wykonanie skanu powinna być 

niższa.  

• Projektowany art. 29 ust. 2 ustawy zmienianej: 

o nie wiadomo (1) w oparciu o jakie kryteria podmiot udzielający świadczeń ma 

rozstrzygać, czy dokumentację zniszczyć czy też wydać ją pacjentowi, (2) czy 
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decyzję ma podejmować z urzędu, czy też wymagane jest zgłoszenie 

stosownego żądania przez pacjenta; 

o z uwagi na 20-letni okres przechowywania dokumentacji powstaje pytanie, 

w jaki sposób podmiot udzielający świadczeń ma ustalić: (1) czy pacjent 

jeszcze żyje, (2) czy jest zainteresowany wydaniem mu dokumentacji, toteż 

wydaje się, że wprowadzana tu możliwość wydania pacjentowi dokumentacji 

będzie miała charakter czysto teoretyczny; 

o niezrozumiałe jest dlaczego w projektowanym przepisie nie przewidziano 

możliwości wydania dokumentacji osobom upoważnionym przez pacjenta 

pacjenta. 

• Projektowany art. 30b ustawy zmienianej: 

o niezrozumiałe jest dlaczego sankcjonuje się niedopełnienie obowiązków 

dotyczących postępowania z dokumentacją medyczną po zaprzestaniu 

wykonywania działalności, nie wprowadzając jednocześnie analogicznej 

sankcji za niedopełnienie tych obowiązków w toku działalności podmiotu; 

o wadliwa lokalizacja przepisu – kary pieniężne uregulowane są w Rozdziale 14 

ustawy, zatytułowanym „Kary  pieniężne”  i tam też powinna się znajdować 

przedmiotowa regulacja; 

o ust. 2 – wynika zeń, że wprowadza się natychmiastową wykonalność decyzji 

administracyjnej (por. art. 130 § 1 w zw. z § 3 pkt 1 w zw. z art. 127 § 3 w zw. 

z art. 16 § 1  k.p.a.), przy czym wątpliwym jest czy było to zabieg zamierzony 

przez projektodawcę. 

• Projektowany art. 31 ustawy zmienianej: 

o  ust. 4 – Konsekwencja w postaci zwrotu sprzeciwu jest nieprawidłowa 

w odniesieniu do wymagań z projektowanego ust. 2. Przepis ten dotyczy (1) 

organu właściwego oraz (2) terminu. W przypadku wniesienia sprzeciwu do 

organu niewłaściwego, konsekwencja winna być analogiczna do uregulowanej 

w art. 65 k.p.a. (przekazanie organowi właściwemu), zgodnie z zasadą, 

że wniesienie pisma do organu niewłaściwego nie powinno szkodzić stronie,  

natomiast w przypadku uchybienia terminowi, Komisja w drodze 

postanowienia powinna stwierdzać uchybienie terminu do wniesienia 

sprzeciwu, tak jak jest to uregulowane w art. 134 k.p.a., względnie sprzeciw 

odrzucać albo odmawiać jego przyjęcia.  Tymczasem, zgodnie z ustaloną 
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praktyką legislacyjną, na gruncie przepisów proceduralnych zwrot wniosku lub 

środka prawnego wiąże się z uchybieniem wymogom formalnym, czego cyt. 

ust. 2 nie dotyczy. 

• Projektowany art. 32 ust. 2b ustawy zmienianej – Wydaje się, że intencją 

projektodawcy było uregulowanie konsekwencji uchylania się od udziału 

w czynnościach Komisji Lekarskiej a nie od członkostwa w samej Komisji, skoro 

projektowany ust. 2a wprowadza wymóg zgody lekarza na wpisanie go na listę osób, 

z których powołuje się członków Komisji. Konfuzja wynika z ukształtowania 

ustrojowego Komisji Lekarskiej jako organu kolegialnego powoływanego ad hoc do 

danej sprawy.  

• Projektowany art. 53 ust. 3a ustawy zmienianej – Większość orzeczeń, w tym jedyne 

orzeczenie NSA (błędnie zacytowane w uzasadnieniu) wykluczają tutaj drogę 

sądowoadministracyjną. Kwestia wymagająca dogłębnego przemyślenia, którego – 

sądząc z lapidarnego fragmentu uzasadnienia, jaki dotyczy tej kwestii – zabrakło. 

Podstawowa kwestia sprowadza się do pytania, czy wyjaśnienie rzecznika z ust. 1 pkt 

1 stanowi czynność lub akt  z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień 

lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, o czym mowa w art. 3 § 1 pkt 4 

p.p.s.a. Jak się zdaje, trzeba tutaj przyznać słuszność NSA, który wskazał, że takie 

wyjaśnienie nie konkretyzuje żadnych praw ani obowiązków wnioskodawcy, więc nie 

ma postaw do poddania go kontroli sądowoadministracyjnej, bowiem nie stanowi 

działalności administracji publicznej w sprawie indywidualnej i nie mieści się 

w hipotezie cyt. przepisu.  Z art. 146 § 1 oraz § 2 p.p.s.a. wynika uprawnienie sądu 

administracyjnego do uchylenia aktu lub czynności oraz uznania uprawnienia lub 

obowiązku. Powstaje zatem pytanie, jakie uprawnienie lub obowiązek może uznać 

w takim wypadku sąd, skoro wyjaśnienie rzecznika nie stanowi odmowy uznania 

takowych, a jedynie wyraz stanowiska tego organu, że nie doszło do naruszenia praw 

pacjenta. Niezależnie od tego, wprowadzanie w osobnej ustawie przepisu 

przewidującego drogę sądowoadministracyjną może sugerować, że chodzi o inną 

kategorię działalności administracji niż uregulowana w art. 3 § 1 p.p.s.a., bowiem 

gdyby zdaniem projektodawcy wyjaśnienie rzecznika należało do zakresu 

normowania tego przepisu, to powtarzanie tego w nowym przepisie stanowiłoby 

niedopuszczalne superfluum. W tej sytuacji zastosowanie miałby art. 150 p.p.s.a., 

który przewiduje orzeczenie w postaci uchylenia bądź stwierdzenia bezskuteczności 
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aktu lub czynności. W grę wchodzić może zatem tylko uchylenie wyjaśnienia. Jest to 

figura nieznana dogmatyce szeroko pojętego postępowania administracyjnego i – jak 

się wydaje – sprzeczna z instytucją wyjaśnienia, wzorowanej na analogicznym 

rozwiązaniu przyjętym w przepisach o Rzeczniku Praw Obywatelskich. 

• Projektowany art. 67 c ust. 3 ustawy zmienianej – Przerwaniu ulega bieg 

przedawnienia, nie zaś bieg terminu przedawnienia (por. art. 123 § 1 k.c.); 

• Projektowany art. 67 j ustawy zmienianej: 

o  ust. 1a – Nie wiadomo czy chodzi o postanowienia wpadkowe 

(np. dowodowe), czy kończące (w nomenklaturze k.p.c.) lub zamykające drogę 

do wydania orzeczenia (w nomenklaturze k.p.k.). W przypadku tych 

pierwszych, niezaskarżalność jest prawidłowym rozwiązaniem. Te drugie, np. 

postanowienie o umorzeniu postępowania powinny być zaskarżalne, tak jak 

ma to miejsce w każdej procedurze ustawowej. 

o ust. 3 – Z tego przepisu wynika, że nawet jeśli merytorycznie będą podstawy 

do wydania orzeczenia o zdarzeniu medycznym, to wskutek braku obecności 

jednego członka składu orzekającego, będzie musiało zapaść orzeczenie 

odmowne. Jest to rozwiązanie nieprawidłowe. Kworum jest gwarancją 

prawidłowego orzekania i powinno być wymogiem dla każdego 

rozstrzygnięcia, nie tylko pozytywnego, ale także negatywnego. To samo 

dotyczy równego rozłożenia głosów. Adekwatnym remedium byłoby 

wprowadzenie składów nieparzystych, jak ma to miejsce w odniesieniu do 

wszystkich procedur ustawowych, w których orzekają organy kolegialne, 

np. sądy, nie zaś różnicowanie wymaganej większości z punktu widzenia tego, 

jakie ma zapaść orzeczenie, bowiem prowadzić to może do wydawania 

orzeczeń odmownych,  merytorycznie nieprawidłowych. Wprowadzane 

rozwiązanie sugeruje, że wprowadza się wymóg gwarancyjny, faworyzujący 

podmiot leczniczy, poprzez zaostrzenie wymogów dla wydania orzeczenia 

stwierdzającego uchybienia w jego działalności. Takie rozwiązania 

gwarancyjne od strony konstytucyjnej mogą przysługiwać obywatelowi 

(np. w postępowaniu karnym, art. 111 § 2 oraz 112 k.p.k.) w zakresie, w jakim 

broni się on przed represyjną działalnością państwa, korzysta z domniemania 

niewinności etc., nie zaś w procedurze, w której to obywatel, jako strona 

słabsza, dochodzi odpowiedzialności od dysponującego nieporównywalnie 
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większymi zasobami majątkowymi i organizacyjnymi podmiotu leczniczego, 

czy ubezpieczyciela. W mojej ocenie jest to sprzeczne z konstytucyjną zasadą 

równości wobec prawa.  

• Projektowany art. 67 k ust. 4 zd. 3 ustawy zmienianej – Z projektowanego brzmienia 

wynika, że nie stosuje się przepisów ogólnych o egzekucji (tytuł I), co chyba nie było 

intencją projektodawcy. Albo trzeba wprowadzić brzmienie „Przepisy tytułu I oraz 

tytułu II części trzeciej kodeksu postępowania cywilnego stosuje się” albo „Przepisy 

kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń pieniężnych stosuje się” . 

• Projektowany art. 67 l ust. 1a  ustawy zmienianej – Prawidłowe od strony legislacyjnej 

sformułowanie, to cofnięcie wniosku a nie wycofanie wniosku.  

• Projektowany art. 7 ustawy zmieniającej – Ponieważ komisja wojewódzka, 

stwierdzając niezgodność orzeczenia z prawem, wydaje orzeczenie następcze 

o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia (projektowany acz błędny art. 67 

m), to możliwe jest krążenie sprawy w toku instancji przez wiele lat. W tej sytuacji, 

rozwiązaniem standardowo przyjmowanym przy nowelizowaniu przepisów 

proceduralnych jest przyjęcie, że przepisy dotychczasowe stosuje się do czasu 

zakończenia sprawy w instancji. Na gruncie przedmiotowego postępowania jest 

to wydanie orzeczenia albo wydania postanowienia o umorzeniu postępowania. 

Natomiast w kolejnej instancji, czyli na gruncie tej ustawy, przy rozpoznawaniu 

wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy albo skargi o stwierdzenie niezgodności 

orzeczenia z prawem, powinno się już stosować przepisy w brzmieniu nadanym 

ustawą nowelizującą.  
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