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Na najbliŜszym posiedzeniu rządu zaproponujemy projekt nowej ustawy wprowadzającej, 
która określi dzień wejścia w Ŝycie trzech ustaw zdrowotnych podpisanych przez 
prezydenta - poinformowała w czwartek PAP minister zdrowia Ewa Kopacz. 

Pod koniec listopada prezydent Lech Kaczyński zawetował trzy z sześciu ustaw zdrowotnych: o ZOZ-
ach, o pracownikach ZOZ-ów oraz ustawę wprowadzającą reformę słuŜby zdrowia. Podpisał natomiast 
trzy inne ustawy zdrowotne: o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, o akredytacji w ochronie 
zdrowia oraz o konsultantach w ochronie zdrowia.                                                                                 
- Rzecznik resortu zdrowia Jakub Gołąb mówił wówczas, Ŝe w zawetowanej ustawie wprowadzającej 
zostały określone terminy wejścia w Ŝycie pięciu pozostałych ustaw zdrowotnych. "Jej zawetowanie 
sprawia, Ŝe ustawy nie mają terminów, od których zaczęłyby obowiązywać" - tłumaczył Gołąb. 

Jak podała czwartkowa "Gazeta Prawna", Ŝadna z podpisanych ustaw nie wejdzie w Ŝycie, bo 
kancelaria premiera nie zamierza ich publikować w Dzienniku Ustaw.                                                         
"Co nam z opublikowanych ustaw, które nie wejdą w Ŝycie. Trzeba znaleźć rozwiązanie - skoro zostało 
to zatwierdzone przez Sejm, Senat, przez pana prezydenta - które pozwoli oprócz publikacji, wdroŜyć 
te ustawy w Ŝycie. Kluczem do tego będzie nowa, krótka ustawa wprowadzająca, która określi dzień 
wejścia w Ŝycie tych ustaw" - powiedziała PAP Kopacz. 

W ustawie wprowadzającej reformę określono m.in. szczegółowe zasady przekształcenia 
ZOZ-ów w spółki 

"Taka ustawa zostanie zaproponowana przez resort na najbliŜszym posiedzeniu rządu. W związku z 
tym nie musimy się martwić o to, czy (te trzy ustawy - PAP) będą publikowane, czy nie, bo będą" - 
zapewniła minister.                                                                                                                          
- Zgodnie z ustawą o ZOZ-ach, szpitale byłyby obligatoryjnie przekształcane w spółki kapitałowe 
działające w oparciu o prawo handlowe. Samorządy miały otrzymać 100 proc. kapitału zakładowego, 
którym mogłyby dysponować. To one podejmowałyby decyzje o ewentualnej sprzedaŜy udziałów. Taki 
zapis dawał samorządom moŜliwość całkowitego wyzbycia się kapitału ZOZ-ów, ale takŜe zachowania 
całości lub większości udziałów. 

Ustawa o pracownikach ZOZ-ów m.in. zrównywała ich czas pracy, a tym samym wydłuŜała czas pracy 
zatrudnionych w warunkach, które mogą być szkodliwe, m.in. radiologów, patomorfologów, 
pracowników prosektoriów i medycyny sądowej, którzy do tej pory pracowali 5 godzin dziennie. W 
myśl ustawy czas pracy pracowników ZOZ-ów nie mógłby przekraczać 7 godz. 35 min. dziennie, a w 
przypadku pracowników technicznych, obsługi, gospodarczych i administracyjnych - 8 godz. dziennie.                                                                        
- W ustawie wprowadzającej reformę określono m.in. szczegółowe zasady przekształcenia ZOZ-ów w 
spółki. Zakładała ona moŜliwość umorzenia zobowiązań publicznoprawnych przekształcającym się 
ZOZ- om. Spółki kapitałowe zarządzające ZOZ-ami miały otrzymywać ich nieruchomości w dzierŜawę. 

Ustawa o konsultantach w większości sankcjonuje przepisy juŜ obowiązujące w 
rozporządzeniach 

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zakłada utworzenie urzędu Rzecznika Praw 
Pacjenta, którego na pięcioletnią kadencję będzie powoływał premier. W ustawie zebrano 
najwaŜniejsze prawa i obowiązki pacjenta. Zagwarantowano w niej m.in. prawo do świadczeń 
zdrowotnych odpowiadających aktualnej wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonego do nich 
dostępu - do "rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do 
tych świadczeń". Zgodnie z ustawą, pacjent ma teŜ prawo Ŝądać, aby udzielający mu świadczeń lekarz 
zasięgnął opinii innej osoby wykonującej zawód medyczny lub zwołał konsylium lekarskie (ustawa 
pozwala jednak lekarzowi odmówić, jeśli uzna Ŝądanie za "oczywiście bezzasadne"). 



Ustawa o akredytacji reguluje moŜliwość wystąpienia przez podmiot udzielający świadczeń 
zdrowotnych z wnioskiem o potwierdzenie spełniania określonych standardów ich udzielania. 
Potwierdzenie ma wydawać minister zdrowia, na wniosek Rady Akredytacyjnej, w formie certyfikatu. 
W przypadku gdy podmiot nie spełnia wymaganych standardów, nastąpi odmowa akredytacji. 

Źródło: PAP 

 


