
 

 

Projekt  

Ustawa  

z dnia ……….. 2023 r.  

o zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych 

 

 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm. 1 )  

w art. 5 pkt 28a otrzymuje brzmienie: 

„28a) poradnia przyszpitalna – komórkę organizacyjną podmiotu leczniczego 

prowadzącego szpital, zlokalizowaną w tej samej co szpital gminie lub 

dzielnicy, o której mowa w ustawie z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta 

stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) i tworzącą funkcjonalną 

całość ze szpitalem, w której są udzielane ambulatoryjne świadczenia 

zdrowotne odpowiadające, co do rodzaju udzielanych świadczeń, 

świadczeniom szpitalnym;”. 

 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływnie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 
1559, 1773, 1834, 1981, 2105, 2120, 2232, 2270, 2427 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 64, 91, 526, 
583, 655, 807, 974, 1002, 1079, 1265, 1352, 1700, 1855, 2140 i 2180.  



 

 

UZASADNIENIE 

 

 

Obecny przepis ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych umożliwia finansowanie ze środków 

Narodowego Funduszu Zdrowia funkcjonowania poradni przyszpitalnych, jedynie jeśli 

znajdują się one w tej samej dzielnicy co szpital (jeżeli w danej gminie wprowadzono 

podział na dzielnice). 

Jest to zapis mogący generować duże problemy w funkcjonowaniu przychodni 

przyszpitalnych, ponieważ nawet sąsiednie ulice mogą leżeć w innych dzielnicach. 

Ponadto należy pamiętać, że służba zdrowia przechodzi proces restrukturyzacji, łączenia 

itp. Zdarza się np. że szpital ogranicza liczbę budynków, w których funkcjonowały jego 

oddziały, a to - przy literalnym czytaniu ustawy, musiałoby wymusić także przeniesienie 

przyszpitalnych poradni, często funkcjonujących w danym miejscu od kilkudziesięciu lat. 

Wobec powyższego wydaje się zasadne zniesienie sztucznego wymogu ulokowania 

poradni przyszpitalnej w tej samej dzielnicy co szpital. 

Przedłożony projekt zmiany ustawy wykreśla z definicji „poradni przyszpitalnej” 

konieczność jej ulokowania w tej samej co szpital dzielnicy (w rozumieniu takim, jak 

została ona uregulowana w ustawie o samorządzie gminnym). Pozostawiony został zapis 

dotyczący dzielnicy w rozumieniu ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta 

stołecznego Warszawy. 

Wejście w życie ustawy nie będzie miało wpływu na funkcjonowanie mikro, małych i 

średnich przedsiębiorców.  

Wejście w życie ustawy nie będzie miało wpływu na budżet państwa.   

Przedmiot projektu nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.  

 

 


