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Dziękuję uprzejmie za wyjaśnienie z dnia 9 października 2012 r. udzielone przez 
Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia na wystąpienie z dnia 17 września 2012 r. 
Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie braku w obecnie obowiązujących przepisach 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze 
zm.), normy prawnej, z której wynikałby obowiązek szpitali zapewnienia pacjentom 
zakwaterowania i wyżywienia. 

Z przykrością konstatuję, że powyższa odpowiedź ogranicza się do wskazania 
obecnego stanu prawnego w podnoszonej sprawie, nota bene - opisanego w cytowanym 
wystąpieniu. Treść odpowiedzi nie odnosi się natomiast do podstawowego problemu 
podniesionego w wystąpieniu, a mianowicie braku w ustawie o działalności leczniczej, 
normy prawnej, z której wynikałby obowiązek szpitala w zakresie zapewnienia 
pacjentom zakwaterowania i wyżywienia. 

Uprzejmie przypominam, że tylko w przypadku świadczeń zdrowotnych 
szpitalnych, ustawodawca, nie wskazał zakresu tych świadczeń w przepisach 
materialnych ustawy oraz nie określił expressis verbis obowiązku zapewniania 
pacjentom pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia. Uczynił to 
natomiast w przypadku stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych 
niż szpitalne, udzielanych w zakładzie opiekuńczo - leczniczym lub zakładzie 
pielęgnacyjno - opiekuńczym (art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2). 

Niewątpliwie jest to luka prawna, która nie może być wypełniona w drodze 
proponowanej przez Ministerstwo Zdrowia, tj. poprzez ujednolicenie brzmienia art. 5 
pkt 38 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych z terminologią zastosowaną w ustawie o działalności leczniczej. 
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Sytuacja ta zmuszałaby nadal do wywodzenia obowiązku szpitala w zakresie 
zapewniania pacjentom pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia z 
interpretacji przepisów powołanych ustaw, gdy tymczasem obowiązek ten powinien 
wynikać bezpośrednio z przepisu materialnego ustawy o działalności leczniczej. Tym 
bardziej, że dotyczy on istotnego w systemie opieki zdrowotnej podmiotu leczniczego i 
ważnego dla pacjentów zakresu świadczeń opieki zdrowotnej. Nie sposób nie 
zauważyć, że ustawodawca chcąc uregulować kwestie zapewniania pacjentom 
pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia w przypadku zakładu 
opiekuńczo - leczniczego i zakładu pielęgnacyjno - opiekuńczego, wyraźnie uczynił to 
w konkretnym przepisie ustawy o działalności leczniczej. 

Treść powołanej odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia nie ustosunkowuje się 
również do podniesionego w wystąpieniu problemu posługiwania się przez przepisy 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz ustawy o działalności leczniczej, 
odmiennymi sformułowaniami m.in. w omawianej materii. 

W mojej ocenie, powyższe wskazuje na konieczność ponownej nowelizacji 
ustawy o działalności leczniczej, m.in. w zakresie doprecyzowania (wskazania) 
obowiązku szpitala w zakresie zapewniania pacjentom pomieszczeń i wyżywienia 
odpowiednich do stanu zdrowia. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 
1987r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.), 
zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o ponowne rozważenie sprawy oraz 
potrzeby dookreślenia przepisów ustawy o działalności leczniczej. Oczekuję na 
informację w tej sprawie. 


