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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 13 września 2018 r. 

o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego 

 

(druk nr 945 ) 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1182, 1669 i 1735) 

Art. 3. 

1. Państwową osobą prawną jest: 

1)   jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, utworzona w drodze ustawy 

lub na podstawie ustawy lub w wykonaniu ustawy przez organ administracji rządowej, 

w celu realizacji zadań publicznych, w której: 

a)  przewidziane w regulujących ustrój tej osoby prawnej przepisach ustawy prawo 

nadawania i zmiany statutu przysługuje organowi administracji rządowej albo 

przepisy te przewidują, że prawo do udziału w organie stanowiącym osoby 

prawnej, w tym uprawnionym do zmiany statutu, przysługuje w całości Skarbowi 

Państwa oraz 

b)  przewidziane w regulujących ustrój tej osoby prawnej przepisach ustawy prawo do 

nadwyżki między przychodami a kosztami tej osoby prawnej, jeżeli podlegają 

dysponowaniu, przysługują w całości Skarbowi Państwa, chyba że przepisy te 

przewidują inny niż prawo do nadwyżki sposób dysponowania nią, oraz 

c)  w razie rozwiązania albo innej utraty bytu prawnego przez tę osobę prawną, prawa 

do jej majątku, w tym prawo do dysponowania tym majątkiem, przysługują 

wyłącznie Skarbowi Państwa; 

2)   agencja wykonawcza, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000), w 

szczególności: 

a)  (uchylona) 

b)  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, 

c)  Agencja Mienia Wojskowego, 
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d)  Agencja Rezerw Materiałowych, 

e)  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 

f)  Narodowe Centrum Nauki, 

g)  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 

h)  Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, 

i)  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

j)  Polska Agencja Kosmiczna; 

3)   instytucja gospodarki budżetowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych; 

4)   państwowy fundusz celowy posiadający osobowość prawną; 

5)   państwowa instytucja kultury; 

6)   Polski Instytut Sztuki Filmowej; 

7)   Narodowy Instytut Fryderyka Chopina; 

8)   Zakład Narodowy imienia Ossolińskich; 

9)   Polska Akademia Nauk i jej jednostki naukowe posiadające osobowość prawną; 

10)  uczelnia publiczna utworzona przez państwo reprezentowane przez właściwy organ 

władzy lub administracji rządowej; 

11)  instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 

badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736); 

11a)  Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; 

12)  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie; 

[13)  samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym 

jest Skarb Państwa reprezentowany przez ministra, centralny organ administracji 

rządowej albo wojewodę albo uczelnia publiczna, o której mowa w pkt 10;] 

<13)samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem 

tworzącym jest Skarb Państwa reprezentowany przez ministra, centralny organ 

administracji rządowej albo wojewodę, uczelnia publiczna, o której mowa w 

pkt 10, albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego;> 

14)  park narodowy; 

15)  przedsiębiorstwo państwowe; 

16)  bank państwowy; 

17)  Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji; 

18)  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 
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19)  Polska Organizacja Turystyczna; 

20)  Urząd Dozoru Technicznego; 

21)  Transportowy Dozór Techniczny; 

22)  Polskie Centrum Akredytacji; 

23)  Polska Agencja Żeglugi Powietrznej; 

24)  Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 

25)  Narodowy Fundusz Zdrowia; 

26)  Rzecznik Finansowy; 

27)  Polski Klub Wyścigów Konnych; 

28)  Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia; 

29)  Centrum Doradztwa Rolniczego oraz wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego; 

30)  Polski Instytut Spraw Międzynarodowych [.] <;> 

<31) Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.> 

2. Jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie przestaje być państwową osobą 

prawną z tej przyczyny, że ustawa regulująca ustrój tej osoby prawnej przewiduje, że 

prawo do udziału w organie stanowiącym osoby prawnej, w tym uprawnionym do zmiany 

statutu, przysługiwać będzie wyłącznie albo w części innemu podmiotowi lub podmiotom, 

jeżeli organ administracji rządowej, chociażby inny, niż tworzący osobę prawną, sprawuje 

nadzór nad taką osobą prawną, wynikający z przepisów tej ustawy. 

3. Państwową osobą prawną jest także: 

1)   jednostka organizacyjna niespełniająca przesłanek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 

jeżeli ustawa tak stanowi; 

2)   spółka, której akcjonariuszami są wyłącznie Skarb Państwa lub inne państwowe osoby 

prawne. 

4. Przepisów ustawy dotyczących państwowych osób prawnych nie stosuje się do spółek. 

 

 

USTAWA z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

poz. 1668) 

Art. 459. 

Środki finansowe na szkolnictwo wyższe i naukę przeznacza się w formie dotacji 

podmiotowej również na zadania związane z: 

1)   obroną narodową; 
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2)   bezpieczeństwem obywateli i ochroną ludności; 

3)   więziennictwem; 

4)   działalnością kulturalną w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej; 

[5)   rozwojem zawodowym personelu medycznego;] 

<5) realizacją zadań związanych z prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu 

zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, 

farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych;> 

6)   utrzymaniem statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr 

morskich; 

7)   utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków 

szkoleniowych kadr powietrznych; 

8)   umiędzynarodowieniem szkolnictwa wyższego lub nauki. 

 

Art. 462. 

1. Wysokość subwencji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c i 

pkt 2 lit. a-d, jest ustalana na podstawie algorytmów określonych w przepisach wydanych 

na podstawie ust. 2. 

2. Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister 

Sprawiedliwości, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

minister właściwy do spraw zdrowia oraz minister właściwy do spraw gospodarki 

morskiej, każdy w zakresie swojej właściwości, określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

podziału: 

1)   środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c - dla nadzorowanych 

przez niego uczelni, 

2)   środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 2 lit. a-d - dla nadzorowanych 

przez niego uczelni [oraz dla Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,] 

3)   środków finansowych na zadania, o których mowa w art. 459 pkt 1-6 - dla 

nadzorowanych przez niego uczelni [,] 

[4)   środków finansowych na zadania, o których mowa w art. 468 ust. 5 pkt 1 - dla 

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego] 

[- mając na uwadze podział na uczelnie akademickie i zawodowe, ich zróżnicowane 

zadania, zadania Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz właściwe 
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wykonywanie tych zadań i jego wpływ na wysoki poziom kształcenia, a także na 

realizację polityki naukowej państwa.] 

<– mając na uwadze podział na uczelnie akademickie i zawodowe, ich zróżnicowane 

zadania oraz właściwe wykonywanie tych zadań i jego wpływ na wysoki poziom 

kształcenia, a także na realizację polityki naukowej państwa.> 

 

[Art. 468. 

1. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego może prowadzić studia podyplomowe lub 

inne formy kształcenia, o których mowa w art. 160 ust. 1 i art. 162. 

2. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego może nadawać: 

1)   stopień doktora, jeżeli spełnia wymagania określone w art. 185 ust. 1; 

2)   stopień doktora habilitowanego, jeżeli spełnia wymagania określone w art. 218. 

3. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego może prowadzić szkołę doktorską, jeżeli 

spełnia wymagania określone w art. 198 ust. 3 lub 5. 

4. Jakość działalności naukowej prowadzonej przez Centrum Medyczne Kształcenia 

Podyplomowego, na jego wniosek, podlega ewaluacji na zasadach określonych w dziale 

VI w rozdziale 3. 

5. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego otrzymuje z części budżetowej, której 

dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia: 

1)   dotację na prowadzenie kształcenia w formach, o których mowa w ust. 1; 

2)   subwencję na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, o których mowa w art. 365 

pkt 2. 

6. Do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego stosuje się odpowiednio przepisy 

art. 180 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 343, art. 345, art. 346, art. 348-350, art. 351 ust. 4, art. 

354 i art. 355, a także przepisy wydane na podstawie art. 181 i art. 353.] 


