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SPRAWOZDANIE
KOMISJI ZDROWIA

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 30 października 2008 r. po rozpatrzeniu wniosków
zgłoszonych w toku debaty w dniu 29 października 2008 r. nad ustawą

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt 4 i 5.

Ponadto Komisja informuje, że:

– na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu następujący wnioskodawcy dokonali
zmiany treści swoich wniosków:

- Komisja Zdrowia (pkt 5 zestawienia wniosków),
- senator Paweł Klimowicz (pkt 15 zestawienia wniosków),

– na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu senator Stanisław Karczewski wycofał
swój wniosek (pkt 1 zestawienia wniosków).

Przewodniczący Komisji
Zdrowia

(-) Władysław Sidorowicz



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

1) Uwaga: Poprawka wycofana.
w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Pacjent ma prawo do:

1) świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom

aktualnej wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych

możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń – do

korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych,

procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń;

2) skierowania na leczenie poza granice kraju, którego koszty

pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia, jeżeli danego schorzenia

nie można leczyć w Polsce.";

Poprawka sen.
S. Karczewskiego

2) w art. 9 w ust. 7 po wyrazie "terapeutycznego" dodaje się wyrazy ", w

obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego";

Poprawka sen.
S. Karczewskiego

3) w art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Prawo do poszanowania godności oznacza w szczególności

zagwarantowanie pacjentowi szczególnej opieki lekarskiej i

pielęgnacyjnej, nieograniczonego dostępu rodziny do pacjenta, jeżeli

nie utrudnia to procesu leczenia innych pacjentów, oraz możliwości

umierania w godnych warunkach.";

Poprawka sen.
S. Karczewskiego

4) w art. 25 w pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie:

"f) w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie

ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody

– nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres

jego miejsca zamieszkania;";

Poprawka
KZ
poparta przez
komisję

5) w art. 26:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma

osoba upoważniona przez pacjenta za życia.",

Poprawka
KZ
poparta przez
komisję



2

b) skreśla się ust. 3,

c) w ust. 4 w pkt 3 po wyrazie "prokuratorom" dodaje się wyrazy ",

lekarzom sądowym";

Uwaga:

Poprawki nr 6, 8, 9, 10, 11 i 12 należy głosować łącznie.

6) art. 42 otrzymuje brzmienie:

"Art. 42. 1. Rzecznik Praw Pacjenta w sprawowaniu swego urzędu

jest niezawisły i niezależny od organów władzy

państwowej i odpowiada jedynie przed Sejmem na

zasadach określonych w ustawie.

2. Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura

Rzecznika Praw Pacjenta, zwanego dalej "biurem".";

Poprawka sen.
S. Karczewskiego
poparta przez
mniejszość komisji

7) w art. 43 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 i 6 w

brzmieniu:

"5) jest obywatelem polskim;

6) wykazuje się wysokim autorytetem ze względu na swe walory

moralne i wrażliwość społeczną.";

Poprawka sen.
S. Karczewskiego
poparta przez
mniejszość komisji

8) art. 44 otrzymuje brzmienie:

"Art. 44. 1. Rzecznika powołuje i odwołuje Sejm bezwzględną

większością głosów w obecności co najmniej połowy

ustawowej liczby posłów za zgodą Senatu na wniosek

Marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów.

2. Szczegółowy tryb zgłaszania kandydatów na Rzecznika

określa uchwała Sejmu.

3. Uchwałę Sejmu o powołaniu Rzecznika Marszałek

Sejmu przesyła niezwłocznie Marszałkowi Senatu.

4. Senat podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na

powołanie Rzecznika w ciągu miesiąca od dnia

przekazania Senatowi uchwały Sejmu, o której mowa w

ust. 3. Niepodjęcie uchwały przez Senat w ciągu

Poprawka sen.
S. Karczewskiego
poparta przez
mniejszość komisji
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miesiąca oznacza wyrażenie zgody.

5. Jeżeli Senat odmawia wyrażenia zgody na powołanie

Rzecznika, Sejm powołuje na stanowisko Rzecznika

inną osobą. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio.

6. Kadencja Rzecznika trwa 5 lat, licząc od dnia złożenia

ślubowania. Po upływie kadencji pełni on obowiązki do

czasu objęcia stanowiska przez nowego Rzecznika.

7. Ta sama osoba nie może być Rzecznikiem więcej niż

przez dwie kolejne kadencje.";

9) art. 45 otrzymuje brzmienie:

"Art. 45. 1. Sejm odwołuje Rzecznika przed upływem okresu, na jaki

został powołany, jeżeli:

1) zrzekł się wykonywania obowiązków;

2) z powodu choroby, ułomności lub upadku sił stał

się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków

Rzecznika;

3) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za

przestępstwo umyślne ścigane z urzędu.

2. Sejm odwołuje Rzecznika przed upływem okresu, na jaki

został powołany, również jeżeli Rzecznik

sprzeniewierzył się złożonemu ślubowaniu.

3. Sejm podejmuje uchwałę w sprawie odwołania

Rzecznika, w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 i pkt

3, na wniosek Marszałka Sejmu.

4. Sejm podejmuje uchwałę w sprawie odwołania

Rzecznika, w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 i

ust. 2, na wniosek Marszałka Sejmu lub grupy co

najmniej 35 posłów.";

Poprawka sen.
S. Karczewskiego
poparta przez
mniejszość komisji

10) dodaje się art. 45a w brzmieniu:

"Art. 45a. Rzecznik nie może być, bez uprzedniej zgody Sejmu,

Poprawka sen.
S. Karczewskiego
poparta przez
mniejszość komisji
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pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony

wolności. Rzecznik nie może być zatrzymany lub

aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku

przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do

zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O

zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka

Sejmu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie

zatrzymanego.";

11) dodaje się art. 45b w brzmieniu:

"Art. 46b. Przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków

Rzecznik składa przed Sejmem następujące ślubowanie:

"Ślubuję uroczyście obowiązki mojego urzędu wypełniać

sumiennie, stać na straży praw pacjenta, kierując się

przepisami prawa oraz zasadami godności człowieka,

współżycia społecznego i sprawiedliwości.

Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania "Tak mi

dopomóż Bóg".";

Poprawka sen.
S. Karczewskiego
poparta przez
mniejszość komisji

12) w art. 46 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"2. Marszałek Sejmu, na wniosek Rzecznika, powołuje i odwołuje

zastępców Rzecznika.";

Poprawka sen.
S. Karczewskiego
poparta przez
mniejszość komisji

13) w art. 46 w ust. 3 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się

pkt 5 w brzmieniu:

"5) jest obywatelem polskim.";

Poprawka sen.
S. Karczewskiego
poparta przez
mniejszość komisji

14) w art. 58 w ust. 2 wyrazy "Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej" zastępuje

się wyrazami "Sejmowi i Senatowi";

Poprawka sen
T. Gruszki
poparta przez
mniejszość komisji

Uwaga:

Poprawki nr 15, 16 i 17 należy głosować łącznie.
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15) w art. 59 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przez praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów rozumie się:

1) bezprawne zorganizowane działania lub zaniechania podmiotów

udzielających świadczeń zdrowotnych,

2) stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu zorganizowanie

wbrew przepisom o rozwiązywaniu sporów zbiorowych akcji

protestacyjnej lub strajku przez organizatora strajku

- mające na celu pozbawienie pacjentów praw lub ograniczenie tych

praw, w szczególności podejmowane celem osiągnięcia korzyści

majątkowej. Nie jest zbiorowym prawem pacjentów suma praw

indywidualnych.";

Poprawka sen.
P. Klimowicza

16) w art. 64:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, Rzecznik może nałożyć na

podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych albo organizatora

strajku obowiązek składania w wyznaczonym terminie

informacji o stopniu realizacji działań niezbędnych do

zaniechania praktyki naruszającej zbiorowe prawa pacjentów lub

usunięcia skutków naruszenia zbiorowych praw pacjentów.

 3. Nie wydaje się decyzji, o której mowa w ust. 1, jeżeli podmiot

udzielający świadczeń zdrowotnych albo organizator strajku

zaprzestał stosowania praktyki, o której mowa w art. 59 ust. 1.",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Ciężar udowodnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3,

spoczywa na podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych

albo organizatorze strajku.";

Poprawka sen.
P. Klimowicza

17) art. 68 otrzymuje brzmienie:

"Art. 68. Rzecznik nakłada na podmiot udzielający świadczeń

zdrowotnych albo organizatora strajku, w drodze decyzji,

karę pieniężną do wysokości 500 000 złotych w przypadku

Poprawka sen.
P. Klimowicza
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niepodjęcia działań określonych w decyzji, o której mowa

w art. 64 ust. 1, w terminie w niej wskazanym.".

................................................................................................................................................................

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u

................................................................................................................................................................


