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Art. 1. 1. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o pra-
wach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U.
z 2009 r. Nr 52, poz. 417) wchodzi w ˝ycie z dniem wej-
Êcia w ˝ycie niniejszej ustawy, z wyjàtkiem art. 41—46
oraz art. 56 i art. 57, które wchodzà w ˝ycie z dniem
og∏oszenia niniejszej ustawy.

2. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji
w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418)
wchodzi w ˝ycie z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy.

3. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultan-
tach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52,
poz. 419) wchodzi w ˝ycie z dniem wejÊcia w ˝ycie 
niniejszej ustawy.

Art. 2. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak∏a-
dach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89,
z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 18 otrzymuje brzmienie:

„Art. 18. Zak∏ad opieki zdrowotnej jest obowiàza-
ny prowadziç dokumentacj´ medycznà
osób korzystajàcych ze Êwiadczeƒ zdro-
wotnych zak∏adu na zasadach okreÊlo-
nych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pa-
cjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417).
Zak∏ad opieki zdrowotnej zapewnia
ochron´ danych zawartych w tej doku-
mentacji.”;

2) uchyla si´ art. 18c;

3) w art. 18d w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dokumentacji medycznej, nale˝y przez to rozu-
mieç dane i informacje medyczne odnoszàce
si´ do stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych
mu w zak∏adzie opieki zdrowotnej Êwiadczeƒ

zdrowotnych, gromadzone i udost´pniane na
zasadach okreÊlonych w ustawie z dnia 6 listo-
pada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta.”;

4) w dziale I uchyla si´ rozdzia∏ 1a;

5) w art. 32f zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Do przekazywania danych dotyczàcych doku-
mentacji medycznej stosuje si´ przepisy ustawy
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta.”;

6) w art. 65 w ust. 1 w pkt 1:

a) lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) obserwowanie czynnoÊci zwiàzanych
z udzielaniem Êwiadczeƒ zdrowotnych, z po-
szanowaniem intymnoÊci i godnoÊci pa-
cjenta,”,

b) lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) ˝àdanie informacji i dokumentacji, w tym
równie˝ dokumentacji medycznej, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 6 listopada
2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta,”;

7) w art. 66 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia albo wo-
jewoda mogà zleciç przeprowadzenie jedno-
razowej kontroli zak∏adu opieki zdrowotnej
pod wzgl´dem medycznym lub kontrolowanie
go w sposób ciàg∏y:
1) organom samorzàdów zawodów medycz-

nych,
2) medycznym towarzystwom naukowym,
3) zak∏adom opieki zdrowotnej,
4) publicznym uczelniom medycznym i publicz-

nej uczelni prowadzàcej dzia∏alnoÊç dydak-
tycznà i badawczà w dziedzinie nauk me-
dycznych,

5) medycznym jednostkom badawczo-rozwo-
jowym,

6) specjalistom z poszczególnych dziedzin me-
dycyny 

— za ich zgodà;

7) jednostkom organizacyjnym podleg∏ym lub
nadzorowanym odpowiednio przez ministra
w∏aÊciwego do spraw zdrowia albo wojewo-
d´;

8) konsultantom krajowym albo wojewódzkim,
o których mowa w ustawie z dnia 6 listopa-
da 2008 r. o konsultantach w ochronie zdro-
wia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419).”;
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USTAWA

z dnia 24 kwietnia 2009 r.

Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustaw´ o akredytacji
w ochronie zdrowia oraz ustaw´ o konsultantach w ochronie zdrowia1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia

30 sierpnia 1991 r. o zak∏adach opieki zdrowotnej, ustaw´
z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychiczne-
go, ustaw´ z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach piel´gniarki
i po∏o˝nej, ustaw´ z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach le-
karza i lekarza dentysty, ustaw´ z dnia 27 lipca 2001 r.
o diagnostyce laboratoryjnej, ustaw´ z dnia 28 lipca
2005 r. o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych, usta-
w´ z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecz-
niku Praw Pacjenta, ustaw´ z dnia 6 listopada 2008 r.
o akredytacji w ochronie zdrowia, ustaw´ z dnia 6 listopa-
da 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia i ustaw´
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zaka˝eƒ i chorób zakaênych u ludzi.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166,
poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r.
Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 19,
poz. 100.
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8) uchyla si´ art. 66a;

9) w art. 69:

a) ust. 1 i 1a otrzymujà brzmienie:

„1. Do zak∏adów opieki zdrowotnej utworzo-
nych przez Ministra SprawiedliwoÊci nie
stosuje si´ przepisów dzia∏u II rozdzia∏u 2,
z wyjàtkiem art. 40, i rozdzia∏u 3 oraz
dzia∏u III, z wyjàtkiem art. 66.

1a. Do zak∏adów opieki zdrowotnej utworzo-
nych przez ministra w∏aÊciwego do spraw
wewn´trznych nie stosuje si´ przepisów
dzia∏u II rozdzia∏u 2, z wyjàtkiem art. 36,
art. 40 i art. 43h, i rozdzia∏u 3 oraz dzia∏u III,
z wyjàtkiem art. 66.”,

b) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Do publicznych zak∏adów opieki zdrowotnej
utworzonych przez Ministra Obrony Naro-
dowej nie stosuje si´ art. 44a—44c
i art. 45—48a oraz dzia∏u III, z wyjàtkiem
art. 67 ust. 1—3 i 4 oraz art. 67a.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r.
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111,
poz. 535, z póên. zm.3)) art. 10d otrzymuje brzmienie:

„Art. 10d. Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychia-
trycznego sà pracownikami Biura Rzeczni-
ka Praw Pacjenta, o którym mowa w usta-
wie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U.
z 2009 r. Nr 52, poz. 417), i wykonujà swo-
je zadania przy pomocy tego Biura.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach
piel´gniarki i po∏o˝nej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602,
z póên. zm.4)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 20:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Piel´gniarka, po∏o˝na ma obowiàzek prowa-
dzenia i udost´pniania dokumentacji me-
dycznej w sposób i na zasadach okreÊlo-
nych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417).”,

b) uchyla si´ ust. 4—8;

2) w art. 21 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´, gdy:

1) tak stanowià odr´bne przepisy,

2) zachowanie tajemnicy mo˝e stanowiç nie-
bezpieczeƒstwo dla ˝ycia lub zdrowia pa-
cjenta lub innych osób,

3) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy
wyra˝a zgod´ na ujawnienie tajemnicy,

4) zachodzi potrzeba przekazania niezb´dnych
informacji o pacjencie zwiàzanych z udziela-
niem Êwiadczeƒ zdrowotnych osobom
uczestniczàcym w udzielaniu tych Êwiad-
czeƒ.

3. Piel´gniarka, po∏o˝na, z zastrze˝eniem sytuacji,
o których mowa w ust. 2 pkt 1—3, jest zwiàza-
na tajemnicà równie˝ po Êmierci pacjenta.”;

3) w art. 27a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Piel´gniarka, po∏o˝na mo˝e wykonywaç w za-
k∏adzie opieki zdrowotnej dodatkowà opiek´
piel´gnacyjnà, o której mowa w art. 34 ustawy
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta, na podstawie umo-
wy cywilnoprawnej zawartej z pacjentem, oso-
bà bliskà, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pa-
cjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, lub opieku-
nem prawnym.”.

Art. 5. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawo-
dach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136,
poz. 857 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120
i Nr 40, poz. 323) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 31:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Lekarz mo˝e udzieliç informacji, o której
mowa w ust. 1, innym osobom za zgodà pa-
cjenta lub jego przedstawiciela ustawowe-
go.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Je˝eli pacjent nie ukoƒczy∏ 16 lat lub jest
nieprzytomny bàdê niezdolny do zrozumie-
nia znaczenia informacji, lekarz udziela in-
formacji osobie bliskiej w rozumieniu art. 3
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417).”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Ilekroç w przepisach ustawy jest mowa
o opiekunie faktycznym, nale˝y przez to ro-
zumieç opiekuna faktycznego w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada
2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta.”;

2) w art. 32:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Je˝eli pacjent jest ma∏oletni lub niezdolny
do Êwiadomego wyra˝enia zgody, wymaga-
na jest zgoda jego przedstawiciela ustawo-
wego, a gdy pacjent nie ma przedstawiciela
ustawowego lub porozumienie si´ z nim
jest niemo˝liwe — zezwolenie sàdu opie-
kuƒczego.”,

———————
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 120,
poz. 1268, z 2005 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 167, poz. 1398
i Nr 175, poz. 1462, z 2007 r. Nr 112, poz. 766 i Nr 121,
poz. 831 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1108.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 969, z 2003 r.
Nr 109, poz. 1029, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 92, poz. 885
i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 175, poz. 1461 i Nr 253,
poz. 2131, z 2007 r. Nr 176, poz. 1237 oraz z 2009 r. Nr 6,
poz. 33.
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b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Je˝eli jednak ma∏oletni, który ukoƒczy∏
16 lat, osoba ubezw∏asnowolniona albo pa-
cjent chory psychicznie lub upoÊledzony
umys∏owo, lecz dysponujàcy dostatecznym
rozeznaniem, sprzeciwia si´ czynnoÊciom
medycznym, poza zgodà jego przedstawi-
ciela ustawowego lub opiekuna faktycznego
albo w przypadku niewyra˝enia przez nich
zgody wymagane jest zezwolenie sàdu opie-
kuƒczego.”;

3) w art. 34:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Lekarz mo˝e wykonaç zabieg lub zastoso-
waç metod´, o której mowa w ust. 1, wobec
pacjenta ma∏oletniego, ubezw∏asnowolnio-
nego bàdê niezdolnego do Êwiadomego wy-
ra˝enia pisemnej zgody, po uzyskaniu zgody
jego przedstawiciela ustawowego, a gdy pa-
cjent nie ma przedstawiciela lub gdy poro-
zumienie si´ z nim jest niemo˝liwe — po
uzyskaniu zezwolenia sàdu opiekuƒczego.”,

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. O okolicznoÊciach, o których mowa
w ust. 3—7, lekarz informuje pacjenta oraz
jego przedstawiciela ustawowego lub opie-
kuna faktycznego albo sàd opiekuƒczy,
a tak˝e dokonuje odpowiedniej adnotacji
wraz z uzasadnieniem w dokumentacji me-
dycznej.”;

4) w art. 36:

a) uchyla si´ ust. 2,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do klinik i szpitali akademii medycznych,
medycznych jednostek badawczo-rozwojo-
wych i innych jednostek uprawnionych do
kszta∏cenia studentów nauk medycznych, le-
karzy oraz innego personelu medycznego
w zakresie niezb´dnym do celów dydaktycz-
nych nie stosuje si´ art. 22 ust. 2 ustawy
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjen-
ta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”;

5) w art. 40:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´, gdy:

1) tak stanowià ustawy;

2) badanie lekarskie zosta∏o przeprowadzo-
ne na ˝àdanie uprawnionych, na podsta-
wie odr´bnych ustaw, organów i instytu-
cji; wówczas lekarz jest obowiàzany po-
informowaç o stanie zdrowia pacjenta
wy∏àcznie te organy i instytucje;

3) zachowanie tajemnicy mo˝e stanowiç
niebezpieczeƒstwo dla ˝ycia lub zdrowia
pacjenta lub innych osób;

4) pacjent lub jego przedstawiciel ustawo-
wy wyra˝a zgod´ na ujawnienie tajemni-
cy, po uprzednim poinformowaniu o nie-
korzystnych dla pacjenta skutkach jej
ujawnienia;

5) zachodzi potrzeba przekazania niezb´d-
nych informacji o pacjencie lekarzowi sà-
dowemu;

6) zachodzi potrzeba przekazania niezb´d-
nych informacji o pacjencie zwiàzanych
z udzielaniem Êwiadczeƒ zdrowotnych 
innemu lekarzowi lub uprawionym oso-
bom uczestniczàcym w udzielaniu tych
Êwiadczeƒ.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W sytuacjach, o których mowa w ust. 2,
ujawnienie tajemnicy mo˝e nastàpiç wy-
∏àcznie w niezb´dnym zakresie.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Lekarz, z zastrze˝eniem sytuacji, o których
mowa w ust. 2 pkt 1—5, jest zwiàzany tajem-
nicà równie˝ po Êmierci pacjenta.”;

6) w art. 41:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Sposób prowadzenia i udost´pniania doku-
mentacji medycznej przez lekarza okreÊlajà
przepisy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pa-
cjenta.”,

b) uchyla si´ ust. 3—9.

Art. 6. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagno-
styce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529,
z 2005 r. Nr 119, poz. 1015 oraz z 2006 r. Nr 117,
poz. 790) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 22 otrzymuje brzmienie:

„Art. 22. Diagnosta laboratoryjny mo˝e przepro-
wadziç zabiegi i czynnoÊci diagnostyki la-
boratoryjnej po wyra˝eniu przez pacjenta
albo przedstawiciela ustawowego lub
opiekuna faktycznego zgody na zasadach
okreÊlonych w ustawie z dnia 6 listopada
2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52,
poz. 417).”;

2) uchyla si´ art. 23 i 24;

3) art. 25 otrzymuje brzmienie:

„Art. 25. Zgoda, o której mowa w art. 22, nie jest
wymagana w przypadku wykonywania
przez diagnost´ laboratoryjnego zabiegów
i czynnoÊci diagnostyki laboratoryjnej
przeprowadzanych na zlecenie lekarskie.”.

Art. 7. W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach
sàdowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167,
poz. 1398, z póên. zm.5)) w art. 96 w ust. 1 pkt 6 otrzy-
muje brzmienie:

„6) prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecz-
nik Praw Pacjenta;”.

———————
5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2006 r. Nr 126, poz. 876, z 2007 r. Nr 21, poz. 123, Nr 82,
poz. 560, Nr 123, poz. 849, Nr 125, poz. 873 i Nr 191,
poz. 1371, z 2008 r. Nr 228, poz. 1524 i Nr 234, poz. 1571
i 1572 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 156.
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Art. 8. W ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o pra-
wach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U.
z 2009 r. Nr 52, poz. 417) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 3 w ust. 1:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) osoba wykonujàca zawód medyczny — oso-
b´ wykonujàcà zawód medyczny w rozu-
mieniu art. 18d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
30 sierpnia 1991 r. o zak∏adach opieki zdro-
wotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89,
z póên. zm.6));”,

b) pkt 5 i 6 otrzymujà brzmienie:

„5) podmiot udzielajàcy Êwiadczeƒ zdrowot-
nych — zak∏ad opieki zdrowotnej oraz indy-
widualnà praktyk´ lekarskà, indywidualnà
specjalistycznà praktyk´ lekarskà, grupowà
praktyk´ lekarskà, indywidualnà praktyk´
piel´gniarek, po∏o˝nych, indywidualnà spe-
cjalistycznà praktyk´ piel´gniarek, po∏o˝-
nych oraz grupowà praktyk´ piel´gniarek,
po∏o˝nych;

6) Êwiadczenie zdrowotne — Êwiadczenie
zdrowotne w rozumieniu art. 3 ustawy
z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak∏adach opieki
zdrowotnej;”,

c) uchyla si´ pkt 7;

2) w art. 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pacjent w zak∏adzie opieki zdrowotnej przezna-
czonym dla osób wymagajàcych ca∏odobo-
wych lub ca∏odziennych Êwiadczeƒ zdrowot-
nych ma prawo do kontaktu osobistego, tele-
fonicznego lub korespondencyjnego z innymi
osobami.”;

3) w art. 35:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pacjent ponosi koszty realizacji praw, o któ-
rych mowa w art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1, je-
˝eli realizacja tych praw skutkuje kosztami
poniesionymi przez zak∏ad opieki zdrowot-
nej.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Informacja o wysokoÊci op∏aty, o której mo-
wa w ust. 2, oraz sposobie jej ustalenia jest
jawna i udost´pniana w lokalu zak∏adu opie-
ki zdrowotnej.”;

4) art. 36—39 otrzymujà brzmienie:

„Art. 36. Pacjent w zak∏adzie opieki zdrowotnej,
o którym mowa w art. 33 ust. 1, ma pra-
wo do opieki duszpasterskiej.

Art. 37. W sytuacji pogorszenia si´ stanu zdrowia
lub zagro˝enia ˝ycia zak∏ad opieki zdro-
wotnej, o którym mowa w art. 33 ust. 1,
jest obowiàzany umo˝liwiç pacjentowi
kontakt z duchownym jego wyznania.

Art. 38. Zak∏ad opieki zdrowotnej ponosi koszty
realizacji praw pacjenta, o których mowa
w art. 36 i 37, chyba ˝e przepisy odr´bne
stanowià inaczej.

Art. 39. Pacjent w zak∏adzie opieki zdrowotnej,
o którym mowa w art. 33 ust. 1, ma pra-
wo do przechowywania rzeczy warto-
Êciowych w depozycie. Koszty realizacji
tego prawa ponosi ten zak∏ad opieki
zdrowotnej, chyba ˝e przepisy odr´bne
stanowià inaczej.”;

5) art. 72 otrzymuje brzmienie:

„Art. 72. Ustawa wchodzi w ˝ycie w terminie
okreÊlonym w ustawie — Przepisy wpro-
wadzajàce ustaw´ o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustaw´
o akredytacji w ochronie zdrowia oraz
ustaw´ o konsultantach w ochronie
zdrowia.”.

Art. 9. W ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o akre-
dytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52,
poz. 418) art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Art. 11. Ustawa wchodzi w ˝ycie w terminie okreÊ-
lonym w ustawie — Przepisy wprowadzajà-
ce ustaw´ o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta, ustaw´ o akredytacji
w ochronie zdrowia oraz ustaw´ o konsul-
tantach w ochronie zdrowia.”.

Art. 10. W ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o kon-
sultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52,
poz. 419) art. 17 otrzymuje brzmienie:

„Art. 17. Ustawa wchodzi w ˝ycie w terminie okreÊ-
lonym w ustawie — Przepisy wprowadzajà-
ce ustaw´ o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta, ustaw´ o akredytacji
w ochronie zdrowia oraz ustaw´ o konsul-
tantach w ochronie zdrowia.”.

Art. 11. W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapo-
bieganiu oraz zwalczaniu zaka˝eƒ i chorób zakaênych
u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku osoby nieposiadajàcej pe∏nej
zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych odpowie-
dzialnoÊç za wype∏nienie obowiàzków, o któ-
rych mowa w ust. 1, ponosi osoba, która spra-
wuje prawnà piecz´ nad osobà ma∏oletnià lub
bezradnà, albo opiekun faktyczny w rozumie-
niu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopa-
da 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52,
poz. 417).”;

———————
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166,
poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r.
Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 19,
poz. 100 i Nr 76, poz. 641.
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2) w art. 17 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Obowiàzkiem lekarza sprawujàcego profilak-
tycznà opiek´ zdrowotnà jest powiadomienie
osoby obowiàzanej do poddania si´ obowiàz-
kowym szczepieniom ochronnym lub osoby
sprawujàcej prawnà piecz´ nad osobà ma∏o-
letnià lub bezradnà albo opiekuna faktycznego
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecz-
niku Praw Pacjenta, o obowiàzku poddania si´
tym szczepieniom, a tak˝e poinformowanie
o szczepieniach zalecanych.”;

3) w art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Lekarz, felczer, piel´gniarka lub po∏o˝na, którzy
podejrzewajà lub rozpoznajà zaka˝enie lub
chorob´ zakaênà, sà obowiàzani pouczyç zaka-
˝onego lub chorego na chorob´ zakaênà lub
osob´ sprawujàcà prawnà piecz´ nad osobà
ma∏oletnià lub bezradnà albo opiekuna fak-
tycznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 usta-
wy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjen-
ta i Rzeczniku Praw Pacjenta, o Êrodkach s∏u˝à-
cych zapobieganiu przeniesieniu zaka˝enia na
inne osoby oraz o ewentualnym obowiàzku
wynikajàcym z art. 6 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5.”;

4) w art. 28 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) poucza osob´ chorà lub osob´ sprawujàcà
prawnà piecz´ nad osobà ma∏oletnià lub bez-
radnà albo opiekuna faktycznego w rozumie-
niu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada
2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta, osoby najbli˝sze oraz osoby, o któ-
rych mowa w art. 5 ust. 3, o obowiàzkach wy-
nikajàcych z art. 5 ust. 1;”;

5) w art. 51 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wbrew obowiàzkowi nie zawiadamia pacjenta
lub osoby sprawujàcej prawnà piecz´ nad oso-
bà ma∏oletnià lub bezradnà albo opiekuna fak-
tycznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 usta-
wy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjen-
ta i Rzeczniku Praw Pacjenta, o obowiàzku
poddania si´ obowiàzkowym szczepieniom
ochronnym lub nie informuje o ochronnych
szczepieniach zalecanych”;

6) w art. 52 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wbrew obowiàzkowi nie poucza pacjenta, oso-
by sprawujàcej prawnà piecz´ nad osobà ma-
∏oletnià lub bezradnà albo opiekuna faktyczne-
go w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta, o Êrodkach ostro˝-
noÊci zapobiegajàcych przeniesieniu zaka˝enia
na inne osoby lub o ewentualnym obowiàzku
wynikajàcym z art. 6,”.

Art. 12. 1. Biuro Praw Pacjenta przy Ministrze
Zdrowia staje si´ z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy Biurem Rzecznika Praw Pacjenta.

2. Pracownicy Biura Praw Pacjenta przy Ministrze
Zdrowia stajà si´ z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy pracownikami Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

3. Dotychczasowe przepisy regulujàce organizacj´
i funkcjonowanie Biura Praw Pacjenta przy Ministrze
Zdrowia zachowujà moc do czasu wejÊcia w ˝ycie sta-
tutu Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

4. Do czasu powo∏ania Rzecznika Praw Pacjenta,
zadania kierownika urz´du wykonuje dotychczasowy
dyrektor Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia.

5. W celu realizacji ustawy z dnia 6 listopada
2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Prezes Rady Ministrów dokonuje, w drodze rozporzà-
dzenia, przeniesienia planowanych dochodów i wy-
datków bud˝etowych, w tym wynagrodzeƒ oraz limi-
tów zatrudnienia, mi´dzy cz´Êciami lub dzia∏ami bud-
˝etu paƒstwa, z zachowaniem przeznaczenia Êrodków
publicznych wynikajàcego z ustawy bud˝etowej.

Art. 13. Do dokumentacji medycznej sporzàdzonej
i udost´pnionej przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

Art. 14. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia po-
wo∏a Rad´ Akredytacyjnà, o której mowa w art. 2
ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji
w ochronie zdrowia, w terminie 2 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

2. Standardy akredytacyjne, o których mowa
w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akre-
dytacji w ochronie zdrowia, oÊrodek akredytacyjny
opracuje w terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝y-
cie niniejszej ustawy.

Art. 15. 1. Akredytacje udzielone przez oÊrodek
akredytacyjny, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy
z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie
zdrowia, przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej usta-
wy zachowujà wa˝noÊç, o ile zostanà potwierdzone
przez Rad´ Akredytacyjnà, o której mowa w art. 2
ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji
w ochronie zdrowia, w terminie 3 lat od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy.

2. Wniosek o potwierdzenie akredytacji udzielonej
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy sk∏ada
do oÊrodka akredytacyjnego, o którym mowa w art. 2
ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji
w ochronie zdrowia, podmiot, który otrzyma∏ akredy-
tacj´. Do sk∏adania wniosku nie stosuje si´ przepisów
art. 3 ust. 2 i art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.
o akredytacji w ochronie zdrowia.

3. Na podstawie dokumentów stanowiàcych pod-
staw´ udzielenia akredytacji Rada Akredytacyjna,
o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopa-
da 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia, potwier-
dza akredytacj´ udzielonà przed dniem wejÊcia w ˝y-
cie niniejszej ustawy. Przepisy art. 3 ust. 9—11 ustawy
z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie
zdrowia stosuje si´ odpowiednio.

4. Dokumenty, które sà w posiadaniu oÊrodka
akredytacyjnego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 usta-
wy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie
zdrowia, dotyczàce podmiotów udzielajàcych Êwiad-
czeƒ zdrowotnych, ubiegajàcych si´ o udzielenie akre-
dytacji przed dniem wydania pierwszej rekomendacji
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w trybie okreÊlonym w ustawie z dnia 6 listopada
2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia, stanowià
podstaw´ do wydania przez Rad´ Akredytacyjnà,
o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopa-
da 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia, rekomen-
dacji, o których mowa w art. 3 ust. 8 tej ustawy.

Art. 16. Konsultanci krajowi i wojewódzcy powo∏a-
ni na podstawie dotychczasowych przepisów stajà si´
z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy konsultan-
tami krajowymi i wojewódzkimi w rozumieniu ustawy
z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie
zdrowia.

Art. 17. Akty wykonawcze wydane na podstawie:

1) art. 18 ust. 8 i 9, art. 19b ust. 2 i art. 66a ust. 6 usta-
wy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak∏adach opieki
zdrowotnej,

2) art. 20 ust. 8 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawo-
dach piel´gniarki i po∏o˝nej,

3) art. 41 ust. 9 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o za-
wodach lekarza i lekarza dentysty

— zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie aktów wy-
konawczych wydanych na podstawie art. 30 i art. 40
ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjen-

ta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 16 ust. 2 usta-
wy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach
w ochronie zdrowia, jednak nie d∏u˝ej ni˝ do dnia
1 stycznia 2011 r.

Art. 18. Je˝eli w przepisach odr´bnych jest mowa
o ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak∏adach opie-
ki zdrowotnej, w zakresie dotyczàcym:

1) praw pacjenta oraz obowiàzków z tymi prawami
zwiàzanych, a tak˝e zasad udost´pniania doku-
mentacji medycznej — rozumie si´ przez to usta-
w´ z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta;

2) akredytowania zak∏adów opieki zdrowotnej — ro-
zumie si´ przez to ustaw´ z dnia 6 listopada
2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia;

3) wojewódzkich lub krajowych konsultantów — ro-
zumie si´ przez to ustaw´ z dnia 6 listopada
2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia.

Art. 19. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1 ust. 1 i art. 12,
które wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski


