11 stycznia 2019 r.
Pan
Łukasz Szumowski
Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,
w związku z prowadzonym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii pracami na projektem ustawy
o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych1, w imieniu przedsiębiorców
zrzeszonych w Federacji Przedsiębiorców Polskich, chciałbym uprzejmie przestawić potencjalnie poważne
konsekwencje, jakie może przynieść projekt powyższej ustawy dla podmiotów leczniczych oraz propozycję
ich zapobiegnięcia.

Wprowadzenie nowego deliktu dyscypliny finansów publicznych
Projektowana ustawa w przepisie art. 7 przewiduje dodanie do ustawy z dnia 14 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (u.d.f.p.)2 przepisu art. 16 ust. 1a,
w myśl którego deliktem dyscypliny finansów publicznych ma być:
1) zawarcie umowy z terminem zapłaty przekraczającym terminy określone w przepisach ustawy z dnia
8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych albo w przepisach Prawa zamówień
publicznych3;
2) niewykonanie albo wykonanie zobowiązania jednostki finansów publicznych z naruszeniem terminów
określonych w przepisach ustawy wskazanej w pkt 1.
Chociaż generalnie wprowadzenie powyższych przepisów oceniamy pozytywnie, to wobec często bardzo
trudnej sytuacji finansowej publicznych podmiotów leczniczych mogą one przenieść bardzo negatywne
konsekwencje.
Projekt ustawy przewiduje, że deliktem dyscypliny finansów publicznych będzie zawarcia umowy
przewidującej termin zapłaty przekraczający 60 dni lub dokonanie zapłaty po takim terminie.4 To oznacza,
że kierownik jednostki (np. dyrektor szpitala) będzie narażony na pociągnięcie do odpowiedzialności,
nawet gdy dopuści się zawarcia umowy z wydłużonym terminem lub opóźnienia w zapłacie z przyczyn

1 Wersja z 14 września 2014 r., numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD 429.
2 Dz. U. z -2018 r., poz. 1458, z późn. zm.
3 Dz. U. z -2018 r., poz. 1986, z późn. zm.

Taki termin wynika jednoznacznie z przepisu art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach
handlowych, Dz. U. z 2016, poz. 684 i 2018 r., poz. 650.
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niezależnych od niego. Karami za naruszenie dyscypliny finansów publicznych są upomnienie, nagana,
kara pieniężna, a przede wszystkim zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi. Ukaranie karą nagany lub karą pieniężną wywołuje skutki wynikające z ujemnej lub
negatywnej oceny kwalifikacyjnej pracownika, zaś ukaranie karą zakazu pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi wyklucza, przez czas określony w orzeczeniu o ukaraniu,
możliwość zajmowania stanowisk kierowniczych.5
Jeżeli przepisy projektu ustawy nie ulegną zmianie, to osoby odpowiedzialne za wykonywanie umów
w wielu publicznych podmiotach leczniczych będą stawiane przed niezwykle trudnym wyborem między
przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych a zapewnieniem ciągłości działania placówek
leczniczych.
Przedsiębiorcom będącym wierzycielami podmiotów leczniczych zależy oczywiście na możliwie szybkim
uzyskaniu środków finansowych. W szczególnych sytuacjach, gdy szybkie uzyskanie zapłaty
od kontrahenta nie jest możliwie, przedsiębiorcy posiłkują się np. cesją. Dzięki cesji wierzytelności można
zachować płynność finansową. Możliwość cesji ma zatem pozytywny wpływ na ograniczenie zatorów
płatniczych.
W obszarze ochrony zdrowia skorzystanie z cesji jest jednak bardzo utrudnione. Zgodnie bowiem
z przepisem art. 54 ust. 5 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,6 cesja może być zakazana.
W myśl tego przepisu „czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący". Powszechną
praktyką jest włączanie zakazu cesji do umów zawieranych przez publiczne podmioty lecznicze.
W związku z powyższym, uprzejmie proszę o rozważenie proponowanych w załączniku modyfikacji
projektu ustawy, które godzą interesy kierowników podmiotów leczniczych, pacjentów i przedsiębiorcówwierzycieli publicznych podmiotów leczniczych.
Podstawowym założeniem projektowanych modyfikacji jest to, że podmiot leczniczy wskutek cesji nie
będzie narażony na zapłatę kwot większych, niż wynikające z pierwotnej umowy, a jednocześnie nie
będzie deliktem dyscypliny finansów publicznych późniejsza zapłata wierzytelności do rąk cesjonariusza,
np. faktora lub innego nabywcy wierzytelności.
Na rynku leczniczym występują szczególne problemy z wydłużonymi terminami zapłaty. Tym problemom
ma na celu zaradzić projekt ustawy o -zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.
W trakcie analizowania powyższego projektu w Federacji Przedsiębiorców Polskich dostrzegliśmy
zagrożenia, jakie może rodzić poddanie kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej rygorom zaostrzonej dyscypliny finansów publicznych. Dążąc do pogodzenia interesów
s.p.z.o.z., ich kierowników i pacjentów, a także przedsiębiorców, opracowane zostały przedstawione
powyżej nieduże zmiany do procedowanego projektu ustawy.

5 Art. 31 i -32 u.d.f.p.
6 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz. U. z 2018 r, poz. 2190

i 2219.
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Uprzejmie proszę o zapoznanie się z naszymi propozycjami i poparcie ich w toku dalszych prac
legislacyjnych.
Załącznik:
propozycje zmian w projekcie ustawy o zmianie

niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów
płatniczych

Z poważaniem,

Marek Kowalski
Przewodniczący FPP
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Załącznik
propozycje zmian w projekcie

ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych7
Art. 7. W ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458, 1669, 1693 i 2192) wprowadza się następujące
zmiany:
1)-3) […bez zmian…]
4)

dodaje się art. 28a w brzmieniu:
„Art. 28a. Nie dochodzi się odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2, jeżeli wierzyciel przeniósł na osobę
trzecią wierzytelność należną od jednostki finansów publicznych będącej samodzielnym
zakładem opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r, poz. 2190 i 2219).”.
Uzasadnienie

Projektowany przepis przewiduje wyłączenie ścigania deliktu opóźnionej zapłaty w przypadku, gdy
wierzyciel przeniósł wierzytelność należną od samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej osobę trzecią.
Art. 9a. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r,
poz. 2219) w art. 54:
1)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej nie wiąże tego zakładu w części przewyższającej sumę
nominalną pierwotnego zobowiązania, powiększoną o odsetki ustawowe za opóźnienie
w transakcjach handlowych i kwotę rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz.
684 oraz z 2018 r. poz. 650).";

2)

dodaje się ust. 5a w -brzmieniu:
„5a. Samodzielny zakład opieki zdrowotnej będący dłużnikiem nie jest obowiązany
do pokrycia poniesionych, choćby tymczasowo, przez wierzyciela kosztów dochodzenia
zobowiązania pieniężnego, z wyjątkiem kosztów sądowych, opłat skarbowych, kosztów
komorniczych, rekompensat i innych podobnych ciężarów wynikających z przepisów
odrębnych.";
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Wg numeracji artykułów w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.

4

3)

ust. 7 -otrzymuje brzmienie:
„7. O stwierdzenie nieważności czynności prawnej dokonanej z naruszeniem ust. 2–
5a może wystąpić także kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i
podmiot tworzący.".
Uzasadnienie

Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa cywilnego, wierzyciel może poszukiwać
szybszego dostępu do środków finansowych m.in. dokonując przelewu przysługującej mu wierzytelności.
Jak stanowi przepis art. 509 § 2 Kodeksu cywilnego (KC), wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę
wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki. Cesja nie rodzi przy tym
istotnych ryzyk dla dłużnika, ponieważ zgodnie z art. 513 § 3 KC, przysługują mu wobec nabywcy
wierzytelności wszelkie zarzuty, które miał przeciwko zbywcy w chwili podjęcia wiadomości o przelewie.
Dla dłużnika natomiast nie ma różnicy komu płaci sumę pieniężną.

Nowe brzmienie art. 54 ust. 5 -ustawy o -działalności leczniczej.
Projektowany przepis przewiduje, że w przypadku zmiany wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej, bez względu na charakter prawny takiej zmiany, podmiot leczniczy będzie zobowiązany
do zapłaty tylko kwoty, która wynika z pierwotnie zawartej umowy z jego kontrahentem (zwykle
wykonawcą zamówienia publicznego). Innymi słowy, s.p.z.o.z. nie będzie zobowiązany do zapłaty
jakiejkolwiek kwoty ponad sumy wynikające wprost z umowy i ustaw, czyli należności głównej i odsetek
ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, oraz ewentualnie rekompensaty 40 euro, która
także wynika z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Nowy art. 54 ust. 5a ustawy o -działalności leczniczej
Projektowany przepis ma na celu zwolnienie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
z obowiązku zapłaty jakichkolwiek kosztów dochodzenia wierzytelności przez jego wierzyciela,
z wyjątkiem kosztów wprost wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, czyli kosztów
sądowych, opłat skarbowych, kosztów komorniczych, rekompensat i innych podobnych.
Projektowany przepis art. 54 ust. 5a ustawy o działalności leczniczej uzupełniłby ust. 5 w nowym
brzmieniu byłby dodatkową gwarancją dla s.p.z.o.z., że jego zobowiązanie nie wzrośnie ponad
przewidziane w pierwotnej umowie i przepisach prawa, w szczególności w razie dokonania cesji
wierzytelności przez kontrahenta.

Uprawnienia kierownika s.p.z.o.z.
W nowym, proponowanym brzmieniu, przepis art. 54 ust. 7 upoważniałby do występowania o stwierdzenie
nieważności umów zawartych z naruszeniem m.in. ust. 5 i 5a, nie tylko – jak to jest obecnie – podmiot
tworzący, ale również kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Ten przepis
uzupełniałby wcześniej zaproponowane zmiany, przez wzmocnienie pozycji kierownika s.p.z.o.z.
w relacjach z kontrahentami i ułatwiłby mu dbanie interesy placówki opieki zdrowotnej.
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