
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty
 

 

(druk nr 1103) 

 

U S T A W A   z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.)  

 

Art. 40. 

Zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługuje świadczeniobiorcom na podstawie zlecenia 

albo recepty wystawionych przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera 

ubezpieczenia zdrowotnego lub zlecenia albo recepty wystawionych przez pielęgniarkę lub 

położną, o których mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 

pielęgniarki i położnej, będącej pielęgniarką ubezpieczenia zdrowotnego lub położną 

ubezpieczenia zdrowotnego, na zasadach określonych w ustawie o refundacji. Kontynuacja 

zabezpieczenia w wyroby medyczne przysługuje świadczeniobiorcom także na podstawie 

zlecenia albo recepty wystawionych przez pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego lub 

położną ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w ustawie o refundacji. 

 

<Art. 40a. 

 Zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługuje świadczeniobiorcom na podstawie 

zlecenia wystawionego przez fizjoterapeutę, o którym mowa w przepisach o zawodzie 

fizjoterapeuty, na zasadach określonych w ustawie o refundacji.> 

 

Art. 100. 

1. Do zadań Rady Funduszu należy: 

1)   kontrolowanie bieżącej działalności Funduszu we wszystkich dziedzinach jego 

działalności; 

2)   uchwalanie: 

a)  planu pracy Funduszu na dany rok, 

b)  rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych; 

3)   opiniowanie: 

a)  projektu planu finansowego na dany rok, 
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b)  systemu wynagradzania pracowników Funduszu; 

4)   przyjmowanie: 

a)  sprawozdania z wykonania planu finansowego Funduszu, 

b)  okresowych i rocznych sprawozdań z działalności Funduszu; 

5)   podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących majątku Funduszu i inwestycji 

przekraczających zakres upoważnienia statutowego dla Prezesa Funduszu oraz 

nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Funduszu, a 

także podejmowanie uchwał w sprawach, o których mowa w art. 129 ust. 2; 

6)   kontrola prawidłowej realizacji planu finansowego Funduszu; 

6a)  dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego 

Funduszu; 

7)   wnioskowanie do Prezesa Funduszu o przeprowadzenie kontroli prawidłowości 

postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub 

ich realizacji; 

8)   wyrażanie opinii w sprawie kandydata na Prezesa Funduszu lub kandydatów na jego 

zastępców; 

9)   wyrażanie opinii w sprawie odwołania Prezesa Funduszu lub jego zastępców; 

10)  (uchylony) 

1a. Rada Funduszu może w drodze uchwały upoważnić Prezesa Funduszu do dokonywania 

zmian rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych do wysokości określonej przez Radę 

kwoty lub w zakresie określonym przez Radę. 

2. W celu wykonania swoich obowiązków Rada może żądać od Prezesa Funduszu 

sprawozdań i wyjaśnień. 

3. Rada Funduszu nie ma prawa wydawania Prezesowi Funduszu wiążących poleceń 

dotyczących bieżącej działalności Funduszu. 

4. Uchwały Rady Funduszu zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy 

ustawowej liczby członków Rady. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos 

Przewodniczącego Rady. 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje członka Rady Funduszu przed upływem 

kadencji, w przypadku: 

1)   rezygnacji ze stanowiska; 

2)   utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby, 

trwającej co najmniej sześć miesięcy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim; 

3)   nieusprawiedliwionej nieobecności na 4 kolejnych posiedzeniach Rady Funduszu; 
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4)   naruszenia przepisów art. 99 ust. 5 i 6; 

5)   prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie. 

6. Przed upływem kadencji członka Rady Funduszu minister właściwy do spraw zdrowia 

może odwołać także na podstawie wniosku podmiotu, który wnioskował o jego 

powołanie. 

7. W przypadku odwołania członka Rady Funduszu albo jego śmierci przed upływem jego 

kadencji, minister właściwy do spraw zdrowia powołuje nowego członka na okres do 

końca tej kadencji. Przepisy art. 99 ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

8. Przepisu ust. 7 nie stosuje się w przypadku, gdy do końca kadencji członka Rady Funduszu 

pozostało mniej niż 3 miesiące, licząc od dnia odwołania albo jego śmierci. 

[9. Przewodniczący Rady Funduszu zaprasza do udziału w posiedzeniach Rady, w 

charakterze obserwatorów, przedstawicieli: Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady 

Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Rady Aptekarskiej, Krajowej Rady Diagnostów 

Laboratoryjnych.] 

<9. Przewodniczący Rady Funduszu zaprasza do udziału w posiedzeniach Rady, w 

charakterze obserwatorów, przedstawicieli: Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej 

Rady Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Rady Aptekarskiej, Krajowej Rady 

Diagnostów Laboratoryjnych oraz Krajowej Rady Fizjoterapeutów.> 

10. Rada Funduszu w związku z zadaniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1: 

1)   może delegować swoich członków do samodzielnego wykonywania czynności 

kontrolnych; 

2)   ma wgląd we wszelkie dokumenty związane z działalnością Funduszu. 

11. (uchylony) 

12. Rada Funduszu wyraża opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 8 i 9, w terminie nie 

dłuższym niż 14 dni. Niewyrażenie opinii w tym terminie jest równoznaczne z wydaniem 

pozytywnej opinii.Art. 106. 

1. W oddziałach wojewódzkich Funduszu działają rady oddziałów wojewódzkich Funduszu o 

charakterze opiniodawczo-nadzorczym. 

2. W skład rady oddziału wojewódzkiego Funduszu wchodzi dziewięciu członków będących 

ubezpieczonymi zamieszkującymi na obszarze działania danego oddziału wojewódzkiego 

Funduszu, powoływanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w tym: 

1)   dwóch członków powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez sejmik 

województwa; 
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2)   dwóch członków powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez właściwego 

wojewodę; 

3)   jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez konwent powiatów 

z danego województwa; 

4)   
(17)

 jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez właściwą 

miejscowo wojewódzką radę dialogu społecznego; 

5)   jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez organizacje 

pacjentów działających na rzecz praw pacjenta, zgłoszonych w terminie 14 dni od dnia 

publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw zdrowia ogłoszenia o zamiarze powołania członka rady; 

6)   jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez reprezentatywne 

organizacje pracodawców; 

7)   jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych wspólnie przez 

właściwego szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego, właściwego komendanta 

wojewódzkiego Policji i właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży 

Pożarnej. 

3. Kadencja rady oddziału wojewódzkiego Funduszu trwa cztery lata, licząc od dnia 

pierwszego posiedzenia rady oddziału wojewódzkiego Funduszu. Pierwsze posiedzenie 

rady oddziału wojewódzkiego Funduszu zwołuje minister właściwy do spraw zdrowia. 

[4. Przewodniczący rady oddziału wojewódzkiego Funduszu zaprasza do udziału w 

posiedzeniach rady oddziału wojewódzkiego Funduszu, w charakterze obserwatorów, 

przedstawicieli właściwej okręgowej rady lekarskiej, okręgowej rady pielęgniarek i 

położnych i okręgowej rady aptekarskiej oraz Krajowej Rady Diagnostów 

Laboratoryjnych.] 

<4. Przewodniczący rady oddziału wojewódzkiego Funduszu zaprasza do udziału w 

posiedzeniach rady oddziału wojewódzkiego Funduszu, w charakterze 

obserwatorów, przedstawicieli właściwej okręgowej rady lekarskiej, okręgowej rady 

pielęgniarek i położnych i okręgowej rady aptekarskiej, Krajowej Rady Diagnostów 

Laboratoryjnych oraz Krajowej Rady Fizjoterapeutów.> 

5. W przypadku gdy na terenie województwa działa więcej niż jedna okręgowa rada lekarska, 

okręgowa rada pielęgniarek i położnych albo okręgowa rada aptekarska, rady te delegują 

wspólnego przedstawiciela do udziału w posiedzeniach rady oddziału wojewódzkiego 

Funduszu. 

6. W skład rad oddziałów wojewódzkich Funduszu mogą wchodzić wyłącznie osoby, które: 
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1)   korzystają z pełni praw publicznych; 

2)   posiadają wykształcenie wyższe; 

3)   nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione umyślnie. 

7. Członkowie rady oddziału wojewódzkiego Funduszu nie mogą być jednocześnie: 

1)   dyrektorami oddziałów wojewódzkich Funduszu oraz pracownikami oddziału 

wojewódzkiego Funduszu; 

2)   Prezesem Funduszu; 

3)   zastępcą Prezesa Funduszu; 

4)   pracownikami centrali Funduszu; 

5)   świadczeniodawcami; 

6)   właścicielami lub pracownikami apteki, hurtowni farmaceutycznej lub podmiotu 

wytwarzającego produkty lecznicze i wyroby medyczne; 

7)   posiadaczami akcji lub udziałów w spółkach prowadzących podmioty, o których mowa w 

pkt 5 i 6; 

8)  osobami, o których mowa w art. 112 ust. 1 pkt 2-8, z wyjątkiem pracowników urzędów 

obsługujących ministrów będących podmiotami tworzącymi. 

8. Członkowie rad oddziałów wojewódzkich Funduszu wybierają spośród swojego grona 

przewodniczącego. 

9. Rada wojewódzkiego oddziału Funduszu działa na podstawie uchwalonego przez siebie 

regulaminu. 

10. Do zadań rady oddziału wojewódzkiego Funduszu należy: 

1)   opiniowanie projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu; 

2)   uchwalanie planu pracy oddziału wojewódzkiego Funduszu; 

3)   opiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego oddziału wojewódzkiego 

Funduszu za dany rok; 

4)   monitorowanie prawidłowości postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej oraz realizacji tych umów; 

5)  monitorowanie, na podstawie przekazanych przez dyrektora oddziału wojewódzkiego 

informacji, o których mowa w art. 23 ust. 2 i 4, sposobu wykonywania przez 

świadczeniodawców obowiązków, o których mowa w art. 20 i art. 21; 

6)   kontrolowanie bieżącej działalności oddziału wojewódzkiego Funduszu we wszystkich 

dziedzinach jego działalności; 

7)   występowanie do dyrektora oddziału wojewódzkiego z wnioskiem o wszczęcie kontroli w 

trybie art. 64; 
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8)   występowanie do dyrektora oddziału wojewódzkiego o przeprowadzenie kontroli 

realizacji zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; 

9)   dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych, z 

wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu; 

10)  występowanie do Prezesa Funduszu o przeprowadzenie kontroli oddziału wojewódzkiego 

Funduszu; 

11)  wydawanie opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora oddziału wojewódzkiego 

Funduszu; 

12)  występowanie z wnioskiem do ministra właściwego do spraw zdrowia o odwoływanie 

dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu w przypadkach, o których mowa w art. 107 

ust. 4. 

11. Uchwały rady oddziału wojewódzkiego Funduszu zapadają większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy ustawowej liczby członków rady. W przypadku równej 

liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego rady. 

12. W celu wykonywania swoich obowiązków rada oddziału wojewódzkiego Funduszu może 

żądać od dyrektora oddziału wojewódzkiego sprawozdań i wyjaśnień. 

13. Rada oddziału wojewódzkiego Funduszu nie ma prawa wydawania dyrektorowi oddziału 

wojewódzkiego Funduszu wiążących poleceń dotyczących bieżącej działalności oddziału 

wojewódzkiego Funduszu. 

14. Rada oddziału wojewódzkiego Funduszu w związku z zadaniem, o którym mowa w ust. 

10 pkt 6: 

1)   może delegować swoich członków do samodzielnego wykonywania czynności 

kontrolnych; 

2)   ma wgląd we wszelkie dokumenty związane z działalnością oddziału wojewódzkiego 

Funduszu. 

15. Minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje członka rady oddziału wojewódzkiego 

Funduszu przed upływem kadencji tej rady w przypadku: 

1)   rezygnacji ze stanowiska; 

2)   utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby, 

trwającej co najmniej 6 miesięcy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim; 

3)   nieusprawiedliwionej nieobecności na 4 kolejnych posiedzeniach rady oddziału 

wojewódzkiego Funduszu; 

4)   naruszenia przepisów ust. 7; 

5)   prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie. 
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16. W przypadku odwołania członka rady oddziału wojewódzkiego Funduszu albo jego 

śmierci przed upływem kadencji tej rady, minister właściwy do spraw zdrowia powołuje 

nowego członka na okres do końca tej kadencji. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

17. Przepisu ust. 16 nie stosuje się w przypadku, gdy do końca kadencji członka rady oddziału 

wojewódzkiego Funduszu pozostało mniej niż 3 miesiące, licząc od dnia jego odwołania 

albo śmierci. 

18. Członkom rady oddziału wojewódzkiego Funduszu nie przysługuje wynagrodzenie. 

19. Członkom rady oddziału przysługuje zwrot kosztów podróży, zakwaterowania i diety na 

zasadach określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania 

należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 

samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. 

 

 

USTAWA z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 

2015 r. poz. 636, z późn. zm.) 

Art. 3. 

 1. System informacji obejmuje bazy danych tworzone przez podmioty obowiązane do ich 

prowadzenia, zawierające dane o: 

1)   udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej; 

2)   usługodawcach i pracownikach medycznych; 

3)   usługobiorcach. 

2. Bazy danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, prowadzą: 

1)   usługodawcy na podstawie przepisów regulujących ich funkcjonowanie w zakresie 

określonym w tych przepisach; 

2)   płatnicy, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a - w odniesieniu do usługobiorców, w 

stosunku do których są obowiązani na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, do 

sfinansowania lub współfinansowania świadczenia opieki zdrowotnej; 

3)   minister właściwy do spraw zdrowia oraz wojewoda na podstawie art. 10 i art. 11 ust. 1 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych, w zakresie zadań związanych z zapewnieniem równego dostępu do 

świadczeń opieki zdrowotnej; 

4)   podmioty inne niż wymienione w pkt 1-3 obowiązane do przetwarzania danych o 

udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej. 
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3. Bazy danych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, prowadzą: 

1)   organ prowadzący rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą na podstawie 

przepisów o działalności leczniczej, w odniesieniu do podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą; 

2)   wojewoda i minister właściwy do spraw zdrowia na podstawie ustawy z dnia 8 września 

2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. 

zm.); 

3)   Naczelna Rada Lekarska na podstawie ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach 

lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708, z późn. zm.), w zakresie danych przetwarzanych w 

Centralnym Rejestrze Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej; 

4)   Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o 

zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, 1491 i 1877), w zakresie 

danych przetwarzanych w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych; 

<4a) Krajowa Rada Fizjoterapeutów, na podstawie ustawy z dnia 25 września 2015 r. 

o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. …), w zakresie danych przetwarzanych w 

Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów oraz rejestrze osób uprawnionych do 

wykonywania zawodu fizjoterapeuty tymczasowo i okazjonalnie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej;> 

5)   wojewódzki inspektor farmaceutyczny, na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. - 

Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.), w odniesieniu do 

aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych oraz aptek szpitalnych i zakładowych; 

6)   okręgowe izby aptekarskie, na podstawie ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach 

aptekarskich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1429 i 1491), w odniesieniu do danych zawartych w 

rejestrze farmaceutów; 

7)   Naczelna Rada Aptekarska, na podstawie ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach 

aptekarskich, w zakresie danych przetwarzanych w Centralnym Rejestrze Farmaceutów 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

8)   Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych, na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. 

o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1384 i 1491), w odniesieniu do danych 

objętych listą diagnostów laboratoryjnych i ewidencją laboratoriów; 

[9)   Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, na podstawie przepisów o: 

zawodach lekarza i lekarza dentysty, zawodach pielęgniarki i położnej, diagnostyce 

laboratoryjnej, Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz przepisów - Prawo 

farmaceutyczne, w odniesieniu do danych określonych tymi przepisami;] 
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<9) Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, na podstawie przepisów o: 

zawodach lekarza i lekarza dentysty, zawodzie fizjoterapeuty, zawodach pielęgniarki 

i położnej, diagnostyce laboratoryjnej, Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz 

przepisów – Prawo farmaceutyczne, w odniesieniu do danych określonych tymi 

przepisami;> 

10)  Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, na podstawie przepisów 

o zawodach pielęgniarki i położnej, w odniesieniu do danych określonych tymi 

przepisami; 

11)  usługodawcy, w odniesieniu do pracowników medycznych; 

12)  płatnicy, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a, w zakresie danych usługodawców i 

pracowników medycznych usługodawcy, umożliwiających kontrolę wykonywania umowy 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

4. Bazy danych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, prowadzą: 

1)   płatnicy, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a; 

2)   usługodawcy. 

 

 


