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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 21 marca 2014 r. 

 

o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 595) 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ 

FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, 

z późn. zm.) 

Art. 5. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

pkt 1-12 pominięto 

[13) lekarz podstawowej opieki zdrowotnej - lekarza: 

a) posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej lub 

b) odbywającego szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, lub 

c) posiadającego specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej 

- udzielającego świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, z którym 

Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest 

zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł 

umowę o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej;] 

pkt 14-26 pominięto 

[27) podstawowa opieka zdrowotna - świadczenia zdrowotne profilaktyczne, 

diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny 

ogólnej, rodzinnej i pediatrii, udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki 

zdrowotnej;] 

<27) podstawowa opieka zdrowotna – świadczenia zdrowotne profilaktyczne, 

diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu 

medycyny ogólnej, rodzinnej, chorób wewnętrznych i pediatrii, udzielane 

w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej;> 

pkt 28-46 pominięto 

 

Art. 28. 

[1. Świadczeniobiorca ma prawo wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej 

opieki zdrowotnej spośród lekarzy, pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego 

nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej zmiany 
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wnosi opłatę w wysokości 80 złotych, z zastrzeżeniem art. 56b i art. 69b ustawy z dnia 21 

listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 

2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.), art. 153 ust. 7a ustawy z dnia 12 października 

1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.) i art. 115 § 

1a Kodeksu karnego wykonawczego. Nie dotyczy to przypadku zmiany miejsca 

zamieszkania i sytuacji zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez 

wybranego lekarza, pielęgniarkę i położną podstawowej opieki zdrowotnej oraz innych 

przyczyn niezależnych od woli świadczeniobiorcy.] 

<1. Świadczeniobiorca ma prawo wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z 

zakresu podstawowej opieki zdrowotnej spośród tych świadczeniodawców, którzy 

zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem art. 56b i 

art. 69b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.), art. 153 ust. 7a 

ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, 

poz. 675, z późn. zm.) i art. 115 § 1a Kodeksu karnego wykonawczego.> 

<1a. Świadczeniobiorca, dokonując wyboru świadczeniodawcy, o którym mowa w ust. 1, 

dokonuje jednocześnie wyboru lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a, 

pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej lub położnej podstawowej opieki 

zdrowotnej. 

1b. Świadczeniobiorca, dokonując wyboru, o którym w ust. 1a, może wybrać: 

1) lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a, pielęgniarkę podstawowej opieki 

zdrowotnej lub położną podstawowej opieki zdrowotnej u tego samego 

świadczeniodawcy albo u różnych świadczeniodawców, albo 

2) lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a, pielęgniarkę podstawowej opieki 

zdrowotnej lub położną podstawowej opieki zdrowotnej będących 

świadczeniodawcami. 

1c. Świadczeniobiorca ma prawo bezpłatnego wyboru, o którym mowa w ust. 1 lub 1a, 

nie częściej niż trzy razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej 

zmiany wnosi opłatę w wysokości 80 złotych. 

1d. Świadczeniobiorca nie ponosi opłaty, o której mowa w ust. 1c, w przypadku zmiany 

swojego miejsca zamieszkania lub w przypadku zaprzestania udzielania świadczeń 

opieki zdrowotnej przez wybranego świadczeniodawcę, lekarza, o którym mowa w 

art. 55 ust. 2a, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej lub położną 

podstawowej opieki zdrowotnej u wybranego świadczeniodawcy, lub z innych 

przyczyn powstałych po stronie świadczeniodawcy.> 

[2. Opłata, o której mowa w ust. 1, stanowi przychód podmiotu zobowiązanego do 

finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.] 

<2. Opłata, o której mowa w ust. 1c, stanowi przychód podmiotu zobowiązanego do 

finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.> 

 

Art. 55. 

[1. Świadczeniodawca udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej jest 

obowiązany w szczególności do postępowania zgodnie z zakresem zadań określonych w 

przepisach wydanych na podstawie ust. 6 odpowiednio dla lekarza, pielęgniarki i 

położnej podstawowej opieki zdrowotnej.] 
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<1. Świadczeniodawca udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki 

zdrowotnej jest obowiązany w szczególności do postępowania zgodnie z zakresem 

zadań określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 6 odpowiednio dla 

lekarza, o którym mowa w ust. 2a, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej lub 

położnej podstawowej opieki zdrowotnej.> 

2. Świadczeniodawca udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej 

zapewnia świadczeniobiorcom, w kosztach własnej działalności, zgodnie z zakresem, o 

którym mowa w ust. 1, w szczególności dostęp do: 

1) opieki ambulatoryjnej, w tym opieki w domu chorego; 

2) badań diagnostycznych. 

<2a. Świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej może udzielać lekarz, z 

którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo 

który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz 

zawarł umowę o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej: 

1) posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej lub 

2) odbywający szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, lub 

3) posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, lub 

4) posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, lub 

5) posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie 

chorób wewnętrznych, lub 

6) posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie 

pediatrii 

– w zakresie swoich kwalifikacji potwierdzonych odpowiednimi dokumentami, 

z zastrzeżeniem art. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1172), zwany dalej „lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej”. 

2b. Lekarze, o których mowa w ust. 2a pkt 4–6, są obowiązani w okresie 3 lat od dnia 

rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej 

ukończyć kurs w dziedzinie medycyny rodzinnej organizowany przez Centrum 

Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Koszty kursu pokrywa lekarz lub 

świadczeniodawca, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń 

podstawowej opieki zdrowotnej.> 

3. Na świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oddział wojewódzki Funduszu 

zawiera odrębną umowę. 

4. Świadczeniodawca udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej jest 

obowiązany do informowania świadczeniobiorców o zasadach i organizacji nocnej i 

świątecznej opieki zdrowotnej, w szczególności poprzez umieszczenie informacji w 

miejscu udzielania świadczeń i w siedzibie świadczeniodawcy. 

5. Osoba udzielająca świadczeń opieki zdrowotnej poza siedzibą świadczeniodawcy i 

jednostkami organizacyjnymi świadczeniodawcy korzysta z ochrony prawnej 

przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych. 

[6. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, 

Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w 
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drodze rozporządzenia, zakres zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki 

zdrowotnej, uwzględniając konieczność zapewnienia kompleksowości udzielanych 

świadczeń oraz dobro pacjenta.] 

<6. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, 

Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w 

drodze rozporządzenia, zakres zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 

pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki 

zdrowotnej, uwzględniając konieczność zapewnienia kompleksowości udzielanych 

świadczeń oraz dobro pacjenta.> 

 

Art. 56. 

[1. Wybór lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej 

świadczeniobiorca potwierdza pisemnym oświadczeniem woli, zwanym dalej "deklaracją 

wyboru".] 

<1. Wybór, o którym mowa w art. 28 ust. 1 i 1a, świadczeniobiorca potwierdza 

oświadczeniem woli, zwanym dalej „deklaracją wyboru”, będącym dokumentem w 

postaci: 

1) papierowej lub 

2) elektronicznej, opatrzonym bezpiecznym podpisem elektronicznym 

w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym albo podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.> 

1a. Dokonanie przez świadczeniobiorcę wyboru, o którym mowa w ust. 1, nie wiąże go w 

zakresie świadczeniodawcy udzielającego świadczeń nocnej i świątecznej opieki 

zdrowotnej. 

2. Deklaracja wyboru zawiera: 

1) dane dotyczące świadczeniobiorcy: 

a) imię i nazwisko, 

b) nazwisko rodowe, 

c) datę urodzenia, 

d) płeć, 

e) numer PESEL, o ile taki został nadany, 

f) miejsce nauki - w przypadku uczniów i studentów, 

g) adres zamieszkania, 

h) numer telefonu; 

2) określenie, który raz w danym roku dokonywany jest wybór; 

3) numer karty ubezpieczenia zdrowotnego - w przypadku ubezpieczonych; 

4) kod oddziału wojewódzkiego Funduszu; 

<4a) dane dotyczące świadczeniodawcy, w tym jego nazwę (firmę), siedzibę i miejsce 

udzielania świadczeń;> 

[5) dane dotyczące lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej: 

a) imię i nazwisko, 
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b) siedzibę świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej 

opieki zdrowotnej, 

c) miejsce udzielania świadczeń opieki zdrowotnej;] 

<5) imię i nazwisko lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki 

podstawowej opieki zdrowotnej lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej;> 

6) datę dokonania wyboru; 

7) podpis świadczeniobiorcy lub jego opiekuna prawnego; 

8) podpis osoby przyjmującej deklarację wyboru. 

[3. Wzór deklaracji wyboru określi Prezes Funduszu.] 

<3. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady 

Lekarskiej oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w drodze 

rozporządzenia, wzory deklaracji wyboru, uwzględniając możliwość wyboru lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz 

położnej podstawowej opieki zdrowotnej udzielających świadczeń u tego samego 

świadczeniodawcy lub u różnych świadczeniodawców albo będących 

świadczeniodawcami oraz konieczność zapewnienia przejrzystości danych 

zawartych w deklaracji wyboru.> 

4. Świadczeniodawca udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej jest 

obowiązany: 

1) udostępnić świadczeniobiorcy deklarację wyboru i sprawdzić poprawność jej 

wypełnienia; 

2) przed przyjęciem deklaracji wyboru sprawdzić uprawnienia do korzystania ze 

świadczeń opieki zdrowotnej określonych w ustawie. 

5. Wypełnione deklaracje wyboru świadczeniodawca przechowuje w swojej siedzibie, 

zapewniając ich dostępność świadczeniobiorcom, którzy je złożyli, z zachowaniem 

wymagań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 

<6. W przypadku zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez 

wybranego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej 

opieki zdrowotnej lub położną podstawowej opieki zdrowotnej u wybranego 

świadczeniodawcy deklaracje wyboru zachowują ważność w zakresie wyboru 

świadczeniodawcy do czasu wyboru innego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 

pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, położnej podstawowej opieki 

zdrowotnej lub wyboru nowego świadczeniodawcy.> 

 

Art. 57. 

1. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych są 

udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 

<1a. Jeżeli w wyniku finansowanych ze środków publicznych badań przesiewowych 

wykonywanych u dzieci stwierdzono występowanie chorób wrodzonych, udzielanie 

ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków 

publicznych w zakresie leczenia tych chorób następuje bez skierowania, o którym 

mowa w ust. 1.> 

2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane do świadczeń: 
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1) ginekologa i położnika; 

2) dentysty; 

3) dermatologa; 

4) wenerologa; 

5) onkologa; 

6) okulisty; 

7) psychiatry; 

8) dla osób chorych na gruźlicę; 

9) dla osób zakażonych wirusem HIV; 

10) dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów; 

10a) dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych; 

11) dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji 

psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego; 

12) dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób 

nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa; 

13) dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych 

podczas wykonywania zadań poza granicami państwa. 

3.  Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, o których mowa w ust. 1, mogą być 

udzielane również w poradni przyszpitalnej. 

 

Art. 142. 

1. Konkurs ofert składa się z części jawnej i niejawnej. 

2. W części jawnej konkursu ofert komisja w obecności oferentów: 

1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu ofert oraz liczbę złożonych ofert; 

2) otwiera koperty lub paczki z ofertami i ustala, które z ofert spełniają warunki, o 

których mowa w [art. 146 pkt 3] <art. 146 ust. 1 pkt 3>; 

3) przyjmuje do protokołu zgłoszone przez oferentów wyjaśnienia lub oświadczenia. 

3. Oświadczenia lub wyjaśnienia przekazane za pomocą teleksu, poczty elektronicznej lub 

telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed 

upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego. 

4. Ofertę sporządza się w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

5. W części niejawnej konkursu ofert komisja może: 

1)  wybrać ofertę lub większą liczbę ofert, które zapewniają ciągłość udzielanych 

świadczeń opieki zdrowotnej, kompleksowość udzielanych świadczeń opieki 

zdrowotnej i ich dostępność oraz przedstawiają najkorzystniejszy bilans ceny w 

odniesieniu do przedmiotu zamówienia; 

2) nie dokonać wyboru żadnej oferty, jeżeli nie wynika z nich możliwość właściwego 

udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. 

6. Komisja w części niejawnej konkursu ofert może przeprowadzić negocjacje z oferentami 

w celu ustalenia: 
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1) liczby planowanych do udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej; 

2) ceny za udzielane świadczenia opieki zdrowotnej. 

7. Komisja ma obowiązek przeprowadzić negocjacje co najmniej z dwoma oferentami, o ile 

w konkursie bierze udział więcej niż jeden oferent. 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.) 

 

Art. 56b. 

[1. Osoby, o których mowa w art. 56a, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, mają prawo wyboru: 

1) lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, 

2) świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, 

3) lekarza dentysty, 

4) szpitala 

- w miejscu pełnienia służby, spośród świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, będących jednostkami budżetowymi tworzonymi 

i nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, posiadających w 

strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej, albo będących podmiotami leczniczymi utworzonymi 

przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.] 

<1. Osoby, o których mowa w art. 56a, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, mają prawo wyboru: 

1) lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a tej ustawy, pielęgniarki podstawowej 

opieki zdrowotnej lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej, 

2) świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, 

3) lekarza dentysty, 

4) szpitala 

– w miejscu pełnienia służby, spośród świadczeniodawców, którzy zawarli umowy 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, będących jednostkami budżetowymi 

tworzonymi i nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 

posiadających w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą 

chorych lub lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

albo będących podmiotami leczniczymi utworzonymi przez ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych.> 
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2. W przypadku gdy osoby, o których mowa w ust. 1, nie mogą uzyskać świadczenia opieki 

zdrowotnej u świadczeniodawcy określonego w ust. 1, mają prawo wyboru innego 

świadczeniodawcy spośród świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej. 

3. Koszty częściowej lub całkowitej odpłatności za leki wydawane osobom, o których mowa 

w art. 56a, na zasadach i w zakresie określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, są 

finansowane z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego 

do spraw wewnętrznych. 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb finansowania kosztów 

leków, o których mowa w ust. 3, uwzględniając zasady i sposób wydatkowania środków 

publicznych. 

 

Art. 69b. 

[1. Żołnierze, o których mowa w art. 69, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, mają prawo wyboru: 

1) lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, 

2) świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, 

3) lekarza dentysty, 

4) szpitala 

- w miejscu pełnienia służby, spośród świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, będących podmiotami leczniczymi utworzonymi 

przez Ministra Obrony Narodowej.] 

<1. Żołnierze, o których mowa w art. 69, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, mają prawo wyboru: 

1) lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a tej ustawy, pielęgniarki podstawowej 

opieki zdrowotnej lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej, 

2) świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, 

3) lekarza dentysty, 

4) szpitala 

– w miejscu pełnienia służby, spośród świadczeniodawców, którzy zawarli umowy 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, będących podmiotami leczniczymi 

utworzonymi przez Ministra Obrony Narodowej.> 

2. W przypadku gdy żołnierze, o których mowa w ust. 1, nie mogą uzyskać świadczenia 

opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy określonego w ust. 1, mają prawo wyboru innego 

świadczeniodawcy spośród świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej. 

3. Żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, 

ćwiczenia wojskowe, kandydatom na żołnierzy zawodowych oraz pełniącym służbę 

przygotowawczą lub służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny 
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przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w produkty lecznicze, wyroby medyczne i 

wyposażenie wyrobów medycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 

2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 

586 i Nr 113, poz. 657), inne niż oznaczone znakiem "Rp", finansowane z budżetu 

państwa, z części pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej. 

4. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia 

określi, w drodze rozporządzenia, wykaz produktów leczniczych oznaczonych symbolem 

OTC i wyrobów, o których mowa w ust. 3, wydawanych bezpłatnie, oraz sposób i tryb 

finansowania ponoszonych kosztów, uwzględniając zasady i sposób wydatkowania 

środków publicznych. 

 

 

 

USTAWA z dnia 12 października 1990 r. O STRAŻY GRANICZNEJ (Dz. U. z 2011 r. Nr 

116, poz. 675, z późn. zm.) 

Art. 153. 

1. Osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej skierowaną za jej zgodą do służby w Straży 

Granicznej mianuje się funkcjonariuszem w służbie kandydackiej na okres, o którym 

mowa w art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 

obrony Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Funkcjonariusze w służbie kandydackiej mogą pełnić służbę graniczną, prowadzić 

działania graniczne i wykonywać czynności administracyjno-porządkowe. 

Funkcjonariusze ci pełnią służbę w systemie skoszarowanym. 

3. W przypadku wyrażenia zgody na pełnienie służby przygotowawczej w Straży Granicznej 

przez funkcjonariusza pełniącego służbę kandydacką, Komendant Główny Straży 

Granicznej na wniosek komendanta oddziału Straży Granicznej może skrócić okres 

służby kandydackiej o jedną trzecią. 

4. Okres służby kandydackiej zalicza się do okresu służby przygotowawczej, jeżeli przerwa 

pomiędzy służbą kandydacką a podjęciem służby przygotowawczej nie przekracza trzech 

miesięcy. 

5. Przepisy rozdziałów 8, 10, 11, 13 i 14, dotyczące funkcjonariuszy w służbie 

przygotowawczej, stosuje się również do funkcjonariuszy w służbie kandydackiej, z 

wyjątkiem przepisów art. 72, 77 ust. 6, art. 86, 87 ust. 4, art. 112 ust. 1, art. 117, 118, 119 

ust. 4 i art. 124. 

6. Funkcjonariuszowi w służbie kandydackiej przysługuje w okresie tej służby prawo do 

płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze łącznie 20 dni kalendarzowych. 

7. Funkcjonariuszowi w służbie kandydackiej przysługuje zwrot kosztów podróży na trasie 

od stałego miejsca pełnienia służby do miejscowości stanowiącej cel podróży i z 

powrotem. 

[7a. Funkcjonariusz w służbie kandydackiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, ma prawo wyboru: 

1) lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, 
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2) świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, 

3) lekarza dentysty, 

4) szpitala 

- spośród świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej, mających siedzibę w terytorialnym zasięgu działania jednostki 

organizacyjnej Straży Granicznej.] 

<7a. Funkcjonariusz w służbie kandydackiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, ma prawo wyboru: 

1) lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a tej ustawy, pielęgniarki podstawowej 

opieki zdrowotnej lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej, 

2) świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, 

3) lekarza dentysty, 

4) szpitala 

– spośród świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej, mających siedzibę w terytorialnym zasięgu działania jednostki 

organizacyjnej Straży Granicznej.> 

7b. W przypadku gdy funkcjonariusze, o których mowa w ust. 7a, nie mogą uzyskać 

świadczenia opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy określonego w tym przepisie, mają 

prawo wyboru innego świadczeniodawcy spośród świadczeniodawców, którzy zawarli 

umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

8. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki 

zwrotu kosztów podróży, o których mowa w ust. 7. Rozporządzenie powinno określić 

rodzaje środków transportu, którymi przejazd uprawnia do zwrotu kosztów podróży, 

podstawę obliczania należności z tego tytułu oraz terminy ich wypłaty. 

9. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, organizację 

służby w systemie skoszarowanym oraz sposoby jej pełnienia. Rozporządzenie powinno 

określić podmioty właściwe w sprawach organizacji służby w systemie skoszarowanym, 

dzienny tok służby oraz rodzaje przepustek przysługujących funkcjonariuszom. 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – KODEKS KARNY WYKONAWCZY (Dz. U. Nr 90, 

poz. 557, z późn. zm.) 

Art. 115. 

§ 1. Skazanemu zapewnia się bezpłatne świadczenia zdrowotne, leki i artykuły sanitarne. 

[§ 1a. Skazanemu odbywającemu karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo wyboru 

lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeniodawcy udzielającego 

ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej, lekarza dentysty oraz szpitala, określone 

w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135).] 
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<§ 1a. Skazanemu odbywającemu karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo 

wyboru lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 

z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), pielęgniarki podstawowej opieki 

zdrowotnej, świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń opieki 

zdrowotnej, lekarza dentysty oraz szpitala, określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych.> 

§ 2. Protezy, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zapewnia się skazanemu 

bezpłatnie, jeżeli ich brak mógłby pogorszyć stan zdrowia lub uniemożliwić odbywanie 

kary pozbawienia wolności, a w innych wypadkach odpłatnie. 

§ 3. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, 

określi, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób zaopatrzenia osób osadzonych w 

zakładach karnych i aresztach śledczych w protezy, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze dostarczane tym osobom bezpłatnie, a także warunki odpłatności w 

wypadkach, gdy nie są spełnione przesłanki do uzyskania ich bezpłatnie, mając na 

względzie ochronę zdrowia osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach 

śledczych, ich możliwości zarobkowe oraz prawidłowość wykonywania tymczasowego 

aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności, a także 

normalne funkcjonowanie w warunkach izolacji więziennej. 

§ 4. Świadczenia zdrowotne udzielane są skazanemu przede wszystkim przez podmioty 

lecznicze dla osób pozbawionych wolności. 

§ 5. Podmioty lecznicze inne niż podmioty, o których mowa w § 4, współdziałają z tymi 

podmiotami, w zapewnieniu skazanym świadczeń zdrowotnych, gdy konieczne jest w 

szczególności: 

1) natychmiastowe udzielenie świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia 

lub zdrowia skazanego, 

2) przeprowadzenie specjalistycznych badań, leczenia lub rehabilitacji skazanego, 

3) zapewnienie świadczeń zdrowotnych skazanemu, który korzysta z przepustki lub 

czasowego zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego. 

§ 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor zakładu karnego, po zasięgnięciu 

opinii lekarza zakładu karnego, może zezwolić skazanemu, na jego koszt, na leczenie 

przez wybranego przez niego innego lekarza, podmiotu innego niż określony w § 4, 

oraz na korzystanie z dodatkowych leków i innych wyrobów medycznych. 

§ 7. Skazanemu odbywającemu karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu 

zamkniętego świadczenia zdrowotne są udzielane w obecności funkcjonariusza 

niewykonującego zawodu medycznego; na wniosek funkcjonariusza lub pracownika 

podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności, świadczenia zdrowotne mogą 

być udzielane skazanemu bez obecności funkcjonariusza niewykonującego zawodu 

medycznego. 

§ 8. Skazanemu odbywającemu karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu 

półotwartego świadczenia zdrowotne mogą być udzielane na wniosek osoby 

wykonującej świadczenie w obecności funkcjonariusza niewykonującego zawodu 

medycznego, jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo tej osoby. 

§ 9. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia 

określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, zakres i tryb udzielania 
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świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności, 

mając na uwadze konieczność zapewnienia osobom pozbawionym wolności świadczeń 

opieki zdrowotnej także przez inne podmioty wykonujące działalność leczniczą, jeżeli 

udzielenie takich świadczeń przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności 

nie jest możliwe, w szczególności z powodu braku wyposażenia zakładów karnych i 

aresztów śledczych w specjalistyczny sprzęt medyczny. 

§ 10. Minister Sprawiedliwości oraz minister właściwy do spraw zdrowia, określą, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe warunki, zakres i tryb współdziałania podmiotów 

leczniczych z podmiotami, o których mowa w § 4, w zapewnieniu świadczeń 

zdrowotnych osobom pozbawionym wolności, gdy konieczne jest w szczególności 

natychmiastowe udzielenie świadczenia zdrowotnego ze względu na zagrożenie życia 

lub zdrowia osoby pozbawionej wolności, przeprowadzenie specjalistycznego badania, 

leczenia lub rehabilitacji osoby pozbawionej wolności, a także zapewnienie świadczenia 

zdrowotnego osobie pozbawionej wolności korzystającej z przepustki lub czasowego 

zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego lub aresztu śledczego. 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. – PRAWO O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 427, z późn. zm.) 

 

Art. 162. 

§ 1. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, 

stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie 

przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu 

obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy 

dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji. 

§ 2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się 

następujące dokumenty: 

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby; 

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a 

także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona; 

[4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej 

opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do 

wykonywania funkcji ławnika;] 

<4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym 

mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 

164, poz. 1027, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do 

wykonywania funkcji ławnika;> 
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5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie 

dowodu osobistego. 

§ 3. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez 

stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie 

przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 

albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub 

ewidencji dotyczące tej organizacji. 

§ 4. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli 

dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny 

PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu 

osób zgłaszających kandydata. 

§ 5. Dokumenty wymienione w § 2 pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą 

niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w § 3 nie 

wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia. 

§ 6. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika 

przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na 

liście, o której mowa w § 4. 

§ 7. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za 

badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na 

ławnika. 

§ 8. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo 

odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, 

którego dotyczy odpis lub zaświadczenie. 

§ 9. Rady gmin zasięgają od komendanta wojewódzkiego Policji albo Komendanta 

Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na 

ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie 

do objęcia stanowiska sędziowskiego. 

§ 10. Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, o którym 

mowa w § 1, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których 

mowa w § 2-5, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia 

kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada 

gminy stwierdza w drodze uchwały. 

§ 11. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, 

w drodze rozporządzenia, sposób postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin 

przy zgłaszaniu kandydatów na ławników, wzór karty zgłoszenia oraz sposób jego 

udostępniania, mając na uwadze potrzebę udokumentowania przez podmioty 

zgłaszające spełnianie przez kandydatów na ławników wymogów określonych w 

ustawie, a także zapewnienia wyboru kandydatów o najwyższych walorach etycznych i 

intelektualnych, umożliwienia rzetelnej weryfikacji zgłoszeń i przejrzystości działań 

związanych ze zgłaszaniem kandydatów na ławników, a przez określenie wzoru karty 

zgłoszenia i sposobu jego udostępniania - potrzebę ujednolicenia procedury zgłaszania, 

ułatwienia dostępu do wzoru i rozpatrywania zgłoszeń. 
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USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. O ZAPOBIEGANIU ORAZ ZWALCZANIU ZAKAŻEŃ 

I CHORÓB ZAKAŹNYCH U LUDZI (Dz. U. z 2013 r. poz. 947) 

 

Art. 7. 

[1. Badania lekarskie u osób, o których mowa w art. 6 ust. 1, przeprowadzają lekarze 

podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarze wykonujący zadania służby medycyny pracy 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. 

U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z późn. zm.).] 

<1. Badania lekarskie u osób, o których mowa w art. 6 ust. 1, przeprowadzają lekarze, 

o których mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, lub lekarze wykonujący 

zadania służby medycyny pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 

1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z późn. zm.).> 

2. Lekarze, o których mowa w ust. 1, wydają oraz przekazują osobie badanej, o której mowa 

w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5, oraz pracodawcy albo osobie zlecającej wykonanie prac 

orzeczenie lekarskie: 

1) o zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość 

przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby; 

2) o czasowych lub trwałych przeciwwskazaniach do wykonywania prac, przy 

wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby 

zakaźnej na inne osoby. 

3. Lekarze, o których mowa w ust. 1, wpisują treść orzeczenia lekarskiego, o którym mowa 

w ust. 2, do karty badań do celów sanitarno-epidemiologicznych. 

4. Badania laboratoryjne u osób, o których mowa w art. 6 ust. 1, przeprowadzają, 

akredytowane w zakresie przedmiotu badania na podstawie przepisów o systemie oceny 

zgodności, laboratoria: 

1) Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria, na 

podstawie umów zawieranych z tymi organami; 

2) jednostek właściwych w zakresie chorób płuc i gruźlicy, w przypadku badań w 

kierunku gruźlicy, na podstawie umów zawieranych z właściwymi miejscowo 

organami, o których mowa w pkt 1. 

5. Organy, o których mowa w ust. 4 pkt 1, dokonują wyboru laboratoriów na podstawie 

przepisów o zamówieniach publicznych, z wyłączeniem laboratoriów tych organów. 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 217 oraz z 2014 r. poz. 24) 

Art. 4. 

1. Podmiotami leczniczymi są: 
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1) przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) we 

wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, 

jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, 

2) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, 

[3) jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i 

nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, 

ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,] 

<3) jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone 

i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej 

ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza, o którym mowa w 

art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, 

poz. 1027, z późn. zm.),> 

4) instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 

185, poz. 1092), 

5) fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w 

zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności 

leczniczej, 

5a) posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne stowarzyszeń, o których 

mowa w pkt 5, 

6) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o 

stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku 

Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach 

wolności sumienia i wyznania 

- w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą. 

2. Określone ustawą prawa i obowiązki podmiotu leczniczego dotyczą wyłącznie 

wykonywanej przez ten podmiot działalności leczniczej i są wykonywane przez 

kierownika tego podmiotu, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

3. Do instytutów badawczych, o których mowa w ust. 1 pkt 4, stosuje się, w zakresie 

nieuregulowanym ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych: 

1) przepisy art. 3, art. 9-17, art. 21 ust. 1 i 2, art. 22, art. 23, art. 24 ust. 1, 2 i 4, art. 25-

36 - w zakresie świadczeń zdrowotnych i podejmowania działań w zakresie promocji 

zdrowia; 

2) przepisy art. 93-99 - w zakresie czasu pracy pracowników tych instytutów; 

3) przepisy art. 100-113 - w zakresie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą; 

4) przepisy art. 114-117 - w zakresie dotyczącym przekazywania środków 

finansowych; 
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5) przepisy art. 118 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i 4, art. 119, art. 120 oraz art. 122 - w zakresie 

dotyczącym kontroli pod względem medycznym. 

 

Art. 26. 

1. Podmiot leczniczy spełniający przesłanki określone w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z 

późn. zm.), zwany dalej "udzielającym zamówienia", może udzielić zamówienia na 

udzielanie w określonym zakresie świadczeń zdrowotnych, zwanego dalej 

"zamówieniem", podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą, lub osobie 

legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń 

zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny, zwanym dalej 

"przyjmującym zamówienie". 

2. Przedmiot zamówienia nie może wykraczać poza rodzaj działalności leczniczej lub zakres 

świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez przyjmującego zamówienie, zgodnie z 

wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w 

art. 100. 

3. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. 

4. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 

art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 [ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. 

U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)] <ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych>, przy 

czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego 

Funduszu wykonuje kierownik podmiotu leczniczego udzielającego zamówienia. 

4a. Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro liczonej według średniego kursu 

złotego w stosunku do euro, ustalonego w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 

3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 

5. Do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych. 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY 

ZASTĘPCZEJ (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.) 

 

Art. 42. 

1. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może 

być powierzone osobom, które: 

1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej; 

2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest 

im ograniczona ani zawieszona; 

3) wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku 

do nich wynika z tytułu egzekucyjnego; 
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4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych; 

[5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone 

zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej;] 

<5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało 

potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, 

wystawionymi przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.);> 

6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku 

zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: 

a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, 

b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, 

c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego. 

2. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie 

rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane 

prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

3. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę 

rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów. 

4. Rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka sprawujący pieczę zastępczą 

nad dzieckiem mogą czasowo, za zgodą starosty, sprawować pieczę zastępczą nad tym 

dzieckiem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Sprawowanie pieczy zastępczej nad dzieckiem może być czasowo powierzone, za zgodą 

starosty, rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, którzy nie 

zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy rodzina zastępcza 

lub prowadzący rodzinny dom dziecka sprawują pieczę zastępczą nad rodzeństwem tego 

dziecka. 

6. Udzielając zgody, o której mowa w ust. 4 i 5, starosta bierze pod uwagę opinię 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz określa czas, na jaki zgoda jest wydawana, 

a także sposób realizacji planu pomocy dziecku. 

7. Okoliczności, o których mowa w ust. 1-3, ustala się na podstawie przeprowadzonej przez 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i 

majątkowej. 

 

Art. 46. 

1. Starosta prowadzi rejestr danych o osobach: 

1) zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny 

zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 

2) pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej 

niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka. 
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2. Rejestr danych, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) imię i nazwisko; 

2) datę urodzenia; 

3) obywatelstwo; 

4) adres miejsca zamieszkania; 

5) stan cywilny; 

6) wykształcenie; 

7) zawód; 

8) miejsce pracy; 

9) źródła dochodu; 

10) dane o warunkach mieszkaniowych; 

11) dane o stanie zdrowia niezbędne do stwierdzenia, że osoba może sprawować 

właściwą opiekę nad dzieckiem; 

12) zakres ukończonych szkoleń; 

13) liczbę umieszczonych dzieci - w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2; 

14) informację o pełnieniu przez rodzinę zastępczą zawodową funkcji pogotowia 

rodzinnego lub funkcji rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej - w przypadku 

osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2. 

[3. Osoby, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do poinformowania starosty o każdej 

zmianie danych, o których mowa w ust. 2, oraz do przedstawiania co 2 lata 

zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionego przez lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej.] 

<3. Osoby, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do poinformowania starosty 

o każdej zmianie danych, o których mowa w ust. 2, oraz do przedstawiania co 2 lata 

zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionego przez lekarza, 

o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.> 

4. Dane z rejestru, o którym mowa w ust. 2, starosta przekazuje do właściwego sądu. 

 

 


