BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia 21 lutego 2019 r.
o Agencji Badań Medycznych
(druk nr 1101)

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.)

Art. 1.
Ustawa określa:
1) warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych;
2) zasady i tryb finansowania świadczeń, o których mowa w pkt 1;
2a) zasady i

tryb

kwalifikowania

świadczeń

opieki

zdrowotnej

jako

świadczeń

gwarantowanych;
3) zadania władz publicznych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń, o
których mowa w pkt 1;
4) zasady powszechnego - obowiązkowego i dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego;
5) podstawy instytucjonalno-proceduralne do stosowania rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. WE L 166 z 30.04.2004, str. 1, z późn.
zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 72, z późn. zm.),
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września
2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str.
1, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1231/2010
z dnia 24 listopada 2010 r. rozszerzającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 i
rozporządzenie (WE) nr 987/2009 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze
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-2objęci tymi rozporządzeniami jedynie ze względu na swoje obywatelstwo (Dz. Urz. UE L
344 z 29.12.2010, str. 1);
6) zasady funkcjonowania, organizację i zadania Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego
dalej "Funduszem";
6a) zasady funkcjonowania, organizację i zadania Agencji Oceny Technologii Medycznych i
Taryfikacji, zwanej dalej "Agencją";
7) zasady sprawowania nadzoru i kontroli nad finansowaniem i realizacją świadczeń, o
których mowa w pkt 1 [.] <;>
<8) wysokość odpisu dla Agencji Badań Medycznych.>

Art. 97.
1. Fundusz zarządza środkami finansowymi, o których mowa w art. 116.
2. W zakresie środków pochodzących ze składek na ubezpieczenie zdrowotne Fundusz działa
w imieniu własnym na rzecz ubezpieczonych oraz osób uprawnionych do tych świadczeń
na podstawie przepisów o koordynacji.
3. Do zakresu działania Funduszu należy również w szczególności:
1) określanie jakości i dostępności oraz analiza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w
zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej;
2) przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań i zawieranie umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej, a także monitorowanie ich realizacji i rozliczanie;
2a) finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom, o których mowa w
art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz w art. 12 pkt 2-4, 6 i 9;
2b) finansowanie świadczeń gwarantowanych określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 31d w zakresie określonym w art. 15 ust. 2 pkt 12;
2c) finansowanie

leków,

środków

spożywczych

specjalnego

przeznaczenia

żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących świadczeniobiorcom, o
których mowa w art. 43a ust. 1;
2d)

(32)

organizacja wspólnych postępowań na zakup leków, środków spożywczych

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących
świadczeniobiorcom, w przypadku, o którym mowa w art. 132 ust. 2a, prowadzonych
na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych;
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-33) finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom innym
niż ubezpieczeni spełniającym kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, co do których nie stwierdzono
okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy;
3a) finansowanie medycznych czynności ratunkowych świadczeniobiorcom;
3b) finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej określonych w art. 42j;
3c) dokonywanie

zwrotu

kosztów

w

przypadku

świadczeń

gwarantowanych

finansowanych z budżetu państwa, z zastrzeżeniem art. 42b ust. 2, w tym medycznych
czynności ratunkowych wykonanych przez zespoły ratownictwa medycznego, o
których mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie
Medycznym;
4) opracowywanie,

wdrażanie,

realizowanie,

finansowanie,

monitorowanie,

nadzorowanie i kontrolowanie programów zdrowotnych;
4a) wdrażanie, finansowanie, monitorowanie i ewaluacja programów pilotażowych, o
których mowa w art. 48e ust. 5;
4b) opracowywanie, ustalanie, wdrażanie, finansowanie, monitorowanie, ewaluacja oraz
nadzór i kontrola programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ust. 7;
4c)

(33)

finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz szkoleń w tym

zakresie;
5) wykonywanie zadań zleconych, w tym finansowanych przez ministra właściwego do
spraw zdrowia, w szczególności realizacja programów polityki zdrowotnej;
6) monitorowanie ordynacji lekarskich;
7)

promocja zdrowia i profilaktyka chorób, w tym dofinansowanie programów polityki
zdrowotnej na podstawie art. 48d;

8) prowadzenie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych;
9) prowadzenie wydawniczej działalności promocyjnej i informacyjnej w zakresie
ochrony zdrowia;
10) wyliczanie kwot, o których mowa w art. 4 i art. 34 ustawy o refundacji oraz w art.
102 ust. 5 pkt 29;
11) monitorowanie i koordynowanie realizacji uprawnień wynikających z art. 24a-24c,
art. 44 ust. 1a-1c, art. 47 ust. 2 i 2a, art. 47c oraz art. 57 ust. 2 pkt 10, 12 i 13;
12) wykonywanie zadań Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej
Opieki Zdrowotnej, zwanego dalej "KPK";
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-413)

(34)

realizacja programów rządowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23

października

2018

r.

o

Solidarnościowym

Funduszu

Wsparcia

Osób

Niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 2192) w zakresie wsparcia zdrowotnego osób
niepełnosprawnych [.] <;>
<14) finansowanie zadań, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21
lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych (Dz. U. poz. …) przez przekazywanie
środków finansowych Agencji Badań Medycznych w postaci odpisu, o którym
mowa w ust. 3e.>
3a. Do zadań Funduszu należy rozliczanie z instytucjami właściwymi lub instytucjami
miejsca zamieszkania w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA):
1) kosztów świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa z części
pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia, o których mowa w
art. 11 ust. 1 pkt 4;
2) kosztów medycznych czynności ratunkowych wykonanych przez zespoły ratownictwa
medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym
Ratownictwie Medycznym, z wyłączeniem kosztów medycznych czynności
ratunkowych wykonywanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego
- w stosunku do osób uprawnionych do tych świadczeń na podstawie przepisów o
koordynacji.
3b. Minister właściwy do spraw zdrowia, po ostatecznym rozliczeniu ze świadczeniodawcą
świadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4, obciąża Fundusz kosztami tych
świadczeń oraz przekazuje niezbędną dokumentację dotyczącą udzielonych świadczeń
wraz z kopią dokumentu potwierdzającego prawo do tych świadczeń na podstawie
przepisów o koordynacji. Środki zwrócone przez instytucję państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) Fundusz przekazuje na rachunek urzędu ministra właściwego do spraw
zdrowia w terminie 14 dni od dnia zidentyfikowania podstawy zwrotu.
3c. W przypadku rozliczania przez Fundusz kosztów medycznych czynności ratunkowych
udzielonych osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie przepisów o
koordynacji przez zespoły ratownictwa medycznego, Fundusz powiadamia właściwego
wojewodę o należnościach przysługujących mu z tego tytułu. Środki zwrócone przez
instytucję państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
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-5Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) Fundusz przekazuje na rachunek
urzędu właściwego wojewody w terminie 14 dni od dnia zidentyfikowania podstawy
zwrotu. Przepisu nie stosuje się do lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, o
których mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie
Medycznym.
3d. Fundusz jest instytucją właściwą, instytucją miejsca zamieszkania, instytucją miejsca
pobytu oraz instytucją łącznikową w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych, w
rozumieniu przepisów o koordynacji, oraz prowadzi, w centrali Funduszu, punkt
kontaktowy, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącym wykonywania rozporządzenia (WE) nr
883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, służący do
wymiany danych w ramach Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących
Zabezpieczenia Społecznego w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych.
<3e. W celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 3 pkt 14, Fundusz przekazuje
Agencji Badań Medycznych środki finansowe w postaci odpisu w wysokości 0,3%
planowanych należnych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne na
ten rok określonych w planie finansowym Funduszu zatwierdzonym w trybie, o
którym mowa w art. 121 ust. 4, albo ustalonym w trybie, o którym mowa w art. 121
ust. 5, albo w trybie, o którym mowa w art. 123 ust. 3.
3f. Odpis jest przekazywany do Agencji Badań Medycznych przez Fundusz do dnia 30
stycznia roku kalendarzowego. Od kwoty nieprzekazanego przez Fundusz w
terminie odpisu dla Agencji przysługują odsetki za zwłokę, na zasadach i w
wysokości określonych dla zaległości podatkowych.>
4. Fundusz prowadzi Centralny Wykaz Ubezpieczonych w celu:
1) potwierdzenia prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego;
2) przetwarzania danych o ubezpieczonych w Funduszu;
3) przetwarzania danych o osobach uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na
podstawie przepisów o koordynacji;
4) przetwarzania danych o osobach innych niż ubezpieczeni uprawnionych do świadczeń
opieki zdrowotnej na podstawie przepisów ustawy;
5) wydawania poświadczeń i zaświadczeń w zakresie swojej działalności;
6) rozliczania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, w tym udzielanych na podstawie
przepisów o koordynacji.
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

-65. Fundusz nie wykonuje działalności gospodarczej.
6. Fundusz nie może być właścicielem podmiotów wykonujących działalność leczniczą w
rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.
7. Zadania Funduszu określone w ust. 3 pkt 1, 2, 4, 6 i 11 w odniesieniu do podmiotów
leczniczych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości
i ministra właściwego do spraw wewnętrznych realizuje komórka organizacyjna oddziału
wojewódzkiego Funduszu, o której mowa w art. 96 ust. 4.
8. (35) Fundusz otrzymuje dotację z budżetu państwa na finansowanie kosztów realizacji
zadań, o których mowa w ust. 3 pkt 2b i 2c. Dotacja nie uwzględnia kosztów
administracyjnych.
8a.

(36)

Fundusz otrzymuje dotację z budżetu państwa na finansowanie świadczeń

gwarantowanych na podstawie art. 131d. W ramach tej dotacji finansuje się również
zadania, o których mowa w ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b.
9. (uchylony).
Art. 131c.
1. (43) Na finansowanie ochrony zdrowia przeznacza się corocznie środki finansowe w
wysokości nie niższej niż 6% produktu krajowego brutto, z zastrzeżeniem że wysokość
środków finansowych przeznaczonych na finansowanie ochrony zdrowia w latach 20182023 nie może być niższa niż:
1) 4,78% produktu krajowego brutto w 2018 r.;
2) 4,86% produktu krajowego brutto w 2019 r.;
3) 5,03% produktu krajowego brutto w 2020 r.;
4) 5,30% produktu krajowego brutto w 2021 r.;
5) 5,55% produktu krajowego brutto w 2022 r.;
6) 5,80% produktu krajowego brutto w 2023 r.
2. (44) Wartość produktu krajowego brutto, o którym mowa w ust. 1, jest ustalana na podstawie
wartości określonej w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
wydawanym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o sposobie
obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto, według stanu na dzień 31
sierpnia.
3. (45) Środki, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1) wydatki budżetowe w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister
właściwy do spraw zdrowia;
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

-72) wydatki budżetowe w dziale "ochrona zdrowia" w innych częściach budżetu państwa;
3) koszty Funduszu ujęte w planie finansowym Funduszu z wyłączeniem wydatków
budżetowych, o których mowa w pkt 1 i 2, przekazywanych do Funduszu;
4) odpis dla Agencji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9, ujęty w planie finansowym
Funduszu;
5) koszty związane z realizacją staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz
specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych;
6) koszty ujęte

w

planie

finansowym

Funduszu

Rozwiązywania

Problemów

Hazardowych, o którym mowa w art. 88 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, 650 i 723);
7)

(46)

koszty realizacji programów rządowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z

dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych w zakresie wsparcia zdrowotnego osób niepełnosprawnych [.]
<;>
<8) odpis dla Agencji Badań Medycznych, o którym mowa w art. 97 ust. 3e, ujęty
w planie finansowym Funduszu.>
4. Zasady określone w ust. 1 są uwzględniane przez Radę Ministrów w projektach ustaw
budżetowych albo projektach ustaw o prowizorium budżetowym.

USTAWA z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz.
2186, z późn. zm.)
Art. 4.
Osobami pełniącymi funkcje publiczne w rozumieniu ustawy są:
1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
2) poseł, senator, poseł do Parlamentu Europejskiego;
3) osoba zajmująca kierownicze stanowisko państwowe w rozumieniu ustawy z dnia 31
lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1998);
4) członek Rady Polityki Pieniężnej;
5) członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego;
6) członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej;
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-87) Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia i jego zastępcy;
8) Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego zastępcy;
9) Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i jego zastępcy;
10) Przewodniczący, Zastępcy Przewodniczącego oraz członkowie Komisji Nadzoru
Finansowego;
11) osoby wchodzące w skład służby zagranicznej w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001
r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 161 i 476);
11a)

(2)

niebędące członkami służby zagranicznej w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001

r. o służbie zagranicznej osoby:
a) o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie
zagranicznej,
b) zatrudnione w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.),.
c) zatrudnione

w

ministerstwie

obsługującym

ministra

właściwego

do

spraw

zagranicznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. o
pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1915),
d) zatrudnione

w

jednostkach

organizacyjnych

nadzorowanych

przez

ministra

właściwego do spraw zagranicznych
– o ile osoby te są obywatelami polskimi.
12) osoby powołane lub mianowane na podstawie przepisów innych ustaw na inne, niż
wymienione w pkt 3-11 i 14, stanowiska przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
Sejm, Prezydium Sejmu, Senat, Prezydium Senatu, Sejm i Senat, Marszałka Sejmu,
Marszałka Senatu lub Prezesa Rady Ministrów;
13) prezes sądu;
14) sędzia i prokurator;
15) kierownik powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury;
16) radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
17) organ i członek organu jednostki samorządu terytorialnego, organu związku jednostek
samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu
terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy;
17a)

(3)

członek zarządu związku metropolitalnego;
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-918)

(4)

członek rady uczelni, rektor, członek kolegium elektorów, członek senatu, osoba

będąca członkiem organu w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), osoba pełniąca funkcję organu
w rozumieniu tego przepisu, prezydent federacji podmiotów systemu szkolnictwa
wyższego i nauki, członek zgromadzenia federacji podmiotów systemu szkolnictwa
wyższego i nauki, osoba ubiegająca się o tytuł profesora, członek Rady Doskonałości
Naukowej, członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej, członek Komisji Ewaluacji Nauki
oraz członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
18a) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i jego zastępcy;
18b) członkowie Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej;
19) członek rady nadzorczej, członek zarządu, dyrektor programu i jego zastępcy, wydawca
lub autor audycji publicystycznej lub informacyjnej oraz dyrektor terenowego oddziału i
agencji "Telewizji Polskiej - Spółka Akcyjna", "Polskiego Radia - Spółka Akcyjna", a
także członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej oraz członek Rady Programowej
"Polskiej Agencji Prasowej - Spółka Akcyjna", dyrektor oddziału, dyrektor biura, redaktor
naczelny "Polskiej Agencji Prasowej - Spółka Akcyjna" oraz członek rady nadzorczej,
członek zarządu, dyrektor i jego zastępcy w spółce radiofonii regionalnej;
20) (utracił moc);
21) (utracił moc);
22) dyrektor generalny Najwyższej Izby Kontroli oraz pracownicy Najwyższej Izby Kontroli
nadzorujący lub wykonujący czynności kontrolne;
23) (utracił moc);
24) osoby zajmujące kierownicze stanowiska:
a) w urzędach organów władzy publicznej, w tym naczelnych i centralnych organach
administracji państwowej: dyrektora departamentu lub jednostki równorzędnej, jego
zastępcy oraz naczelnika wydziału lub jednostki równorzędnej,
b) w administracji rządowej w województwie: dyrektora i jego zastępcy, kierownika
zespolonej służby, inspekcji lub straży i jego zastępcy, kierownika w organie
administracji niezespolonej i jego zastępcy;
25) osoba zajmująca wysokie stanowisko państwowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia
2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U.
poz. 1217, z późn. zm.)(5), inne niż wymienione w pkt 3, 7, 11 i 24;
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pionu i jego zastępcy, dyrektora departamentu lub jednostki równorzędnej i jego zastępcy
oraz naczelnika wydziału lub jednostki równorzędnej;
27) pracownicy Narodowego Banku Polskiego zajmujący stanowiska dyrektora departamentu
lub jednostki równorzędnej, jego zastępcy oraz naczelnika wydziału lub jednostki
równorzędnej, jego zastępcy oraz doradcy prezesa, terenowego koordynatora inspekcji,
głównego specjalisty kierującego zespołem, kierownika zespołu, kierownika sekcji i
głównego specjalisty;
28) pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej;
29) członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektor i zastępcy dyrektora oddziału
wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektor i zastępcy dyrektora
departamentów (komórek równorzędnych) w centrali Narodowego Funduszu Zdrowia
oraz główny księgowy Narodowego Funduszu Zdrowia;
30) dyrektor (kierownik) komórki organizacyjnej w centrali Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, dyrektor oddziału w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i ich zastępcy;
31) dyrektor biura centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dyrektor oddziału
regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i ich zastępcy;
32) skarbnik województwa, powiatu lub gminy oraz sekretarz powiatu lub gminy;
32a)

(6)

skarbnik związku metropolitalnego oraz sekretarz związku metropolitalnego;

33) prezes, wiceprezes i członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych;
34) pracownicy regionalnych izb obrachunkowych zajmujący stanowiska: prezesa, członka
kolegium, naczelnika wydziału oraz inspektora do spraw kontroli;
35) (uchylony);
36) członek zarządu, członek rady nadzorczej banku państwowego;
37) dyrektor przedsiębiorstwa państwowego, jego zastępca oraz osoba zarządzająca
przedsiębiorstwem na podstawie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym;
38) (uchylony);
39) członek zarządu, członek rady nadzorczej spółki handlowej z udziałem Skarbu Państwa,
w której udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby
akcji;
40) członek zarządu, członek rady nadzorczej w spółce handlowej z udziałem jednostki
samorządu terytorialnego, w której udział jednostki samorządu terytorialnego przekracza
50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji;
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42) osoba będąca przedstawicielem Skarbu Państwa w radzie nadzorczej spółki handlowej
innej niż wymieniona w pkt 39;
43) osoba będąca przedstawicielem jednostki samorządu terytorialnego w radzie nadzorczej
spółki handlowej, innej niż wymieniona w pkt 40;
44) pracownicy nauki i szkolnictwa wyższego:
a) (utraciła moc),
b)

(7)

osoba pełniąca funkcję kierowniczą albo głównego księgowego w uczelni

publicznej,
c)

(8)

osoba zajmująca stanowisko dyrektora instytutu, wicedyrektora instytutu, kanclerza,

głównego księgowego, prezesa, wiceprezesa, sekretarza naukowego w Polskiej
Akademii Nauk lub w instytucie badawczym;
45)

(9)

dyrektor szkoły publicznej lub niepublicznej;

46) dyrektor

Centralnej

Komisji

Egzaminacyjnej

i

dyrektor

okręgowej

komisji

egzaminacyjnej;
47) adwokat, radca prawny, notariusz;
48) komornik;
49) (utracił moc);
50) (utracił moc);
51) audytor wewnętrzny w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. poz. 2104, z późn. zm.)(10);
52) (utracił moc);
53) (utracił moc);
54) dyrektor i zastępcy dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
55) żołnierze

zawodowi

zajmujący

stanowiska

służbowe

o

stopniach

etatowych

pułkowników (komandorów) i generałów (admirałów) oraz zajmujący stanowiska
służbowe komendantów wojskowych komend uzupełnień oraz ich zastępców;
56) dyrektor i zastępcy dyrektora Narodowego Centrum Nauki;
57) dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
58) osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej w
rozumieniu art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji
Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) albo funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej;
59) Szef Krajowej Administracji Skarbowej i jego zastępcy;
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61) Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego i jego zastępcy, członkowie Rady Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego;
(11)

61a)

Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka i jego

zastępcy;
61b)

(12)

Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego i jego zastępcy;

61c)

(13)

Dyrektor Instytutu Europy Środkowej i jego zastępcy;

62)

(14)

osoba

zatrudniona

w

Straży

Marszałkowskiej

i

funkcjonariusz

Straży

Marszałkowskiej;
63)

(15)

64)

(16)

Komendant Straży Marszałkowskiej i jego zastępcy.
osoby pełniące funkcje organów albo wchodzące w skład organów Polskiego

Związku Łowieckiego;
65)

(17)

<66)

członkowie zarządu koła łowieckiego lub komisji rewizyjnej koła łowieckiego [.] <;>

Prezes i zastępcy Prezesa Agencji Badań Medycznych oraz osoba pełniąca

obowiązki Prezesa Agencji Badań Medycznych;
67) członkowie Rady Agencji Badań Medycznych.>

Art. 8.
Właściwym organem do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego jest w stosunku do osób
kandydujących na funkcję publiczną, o której mowa w art. 4:
1) pkt 1 i 2 - Państwowa Komisja Wyborcza;
2) pkt 3:
a) w stosunku do osoby desygnowanej na stanowisko Prezesa Rady Ministrów Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
b) w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje
lub mianuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej lub Prezes Rady Ministrów powołujący lub mianujący,
c) w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje,
wybiera lub mianuje Sejm, Prezydium Sejmu, Sejm i Senat lub Marszałek Sejmu Marszałek Sejmu,
d) w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje
lub mianuje Senat lub Marszałek Senatu - Marszałek Senatu,
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lub mianuje organ inny niż wymienione w lit. b-d - organ powołujący lub mianujący;
3) pkt 4 - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
4) pkt 5 - Prezes Narodowego Banku Polskiego;
5) pkt 6 - właściwy organ wybierający lub powołujący;
6) pkt 7 - minister właściwy do spraw zdrowia;
7) pkt 8 - Prezes Rady Ministrów;
8) pkt 9 - minister właściwy do spraw rozwoju wsi;
9) pkt 10 - właściwy organ powołujący, wyznaczający lub delegujący;
10) (18) pkt 11 i 11a - minister właściwy do spraw zagranicznych;
11) pkt 12 - właściwy organ powołujący lub mianujący;
12) pkt 13:
a) w stosunku do kandydata na funkcję prezesa sądu powszechnego oraz prezesa sądu
wojskowego - Minister Sprawiedliwości,
b) w stosunku do kandydata na funkcję prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego;
13) pkt 14:
a) w stosunku do kandydata na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego lub
sędziego Trybunału Stanu - Marszałek Sejmu,
b) w stosunku do osoby niebędącej sędzią, ubiegającej się o stanowisko sędziego Sądu
Najwyższego - Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego,
c) w stosunku do osoby niebędącej sędzią, ubiegającej się o stanowisko sędziego sądu
administracyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa,
d) w stosunku do kandydata na stanowisko sędziego sądu powszechnego lub wojskowego
- Krajowa Rada Sądownictwa,
e) w stosunku do kandydata na stanowisko prokuratora - Prokurator Generalny;
14) pkt 15 - Prokurator Generalny;
15) pkt 16 - Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
16) pkt 17 - w stosunku do osoby ubiegającej się o funkcję organu lub członka organu
jednostki samorządu terytorialnego oraz członka organu jednostki pomocniczej jednostki
samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, pochodzącego z
wyborów powszechnych - właściwa komisja wyborcza; w stosunku do pozostałych osób właściwy wojewoda;
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17) (20) pkt 18 i 18a:
a) w stosunku do kandydata na członka rady uczelni, członka kolegium elektorów,
członka senatu, członka organu w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz do kandydata do pełnienia
funkcji organu w rozumieniu tego przepisu - właściwy rektor,
b) w stosunku do osoby ubiegającej się o tytuł profesora - przewodniczący Rady
Doskonałości Naukowej,
c) w stosunku do kandydata na rektora, prezydenta federacji podmiotów systemu
szkolnictwa wyższego i nauki, członka zgromadzenia federacji podmiotów systemu
szkolnictwa wyższego i nauki, członka Rady Doskonałości Naukowej, członka
Polskiej Komisji Akredytacyjnej, członka Komisji Ewaluacji Nauki, członka Rady
Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany
Akademickiej i na jego zastępcę - właściwy podmiot powołujący lub dokonujący
wyboru;
17a) pkt 18b - właściwy organ powołujący;
18) pkt 19 - organ lub podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów
należących do Skarbu Państwa, a w stosunku do członków rad nadzorczych jednostek
publicznej radiofonii i telewizji - właściwy organ powołujący;
19) pkt 20(21) - właściwy organ koncesyjny;
20) pkt 21(22):
a) w stosunku do członka zarządu lub rady nadzorczej wydawcy, wspólnika spółki
osobowej będącej wydawcą lub osoby fizycznej będącej wydawcą w rozumieniu
ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe - właściwy organ rejestracyjny,
b) (utraciła moc);
21) pkt 22 - Prezes Najwyższej Izby Kontroli;
22) pkt 23(23) - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego;
23) pkt 24:
a) lit. a - odpowiednio właściwy minister lub kierownik urzędu,
b) lit. b - właściwy wojewoda;
24) pkt 25 - właściwy organ powołujący;
25) pkt 26 - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego;
26) pkt 27 - Prezes Narodowego Banku Polskiego;
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28) pkt 29 - minister właściwy do spraw zdrowia;
29) pkt 30 - Prezes Rady Ministrów;
30) pkt 31 - minister właściwy do spraw rozwoju wsi;
31) pkt 32 - właściwy organ powołujący;
31a) (24) pkt 32a - właściwy wojewoda;
32) pkt 33 - Prezes Rady Ministrów;
33) pkt 34 - w stosunku do kandydata na prezesa regionalnej izby obrachunkowej - Prezes
Rady Ministrów; w stosunku do kandydata na członka kolegium regionalnej izby
obrachunkowej, a także naczelnika wydziału lub inspektora do spraw kontroli w
regionalnej izbie obrachunkowej - prezes tej izby;
34) (uchylony);
35) pkt 36 - Prezes Rady Ministrów;
36) pkt 37 - właściwy organ założycielski;
37) pkt 39 - organ lub podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów
należących do Skarbu Państwa;
38) pkt 40 - właściwy wojewoda;
39) pkt 42 - organ lub podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów
należących do Skarbu Państwa;
40) pkt 43 - właściwy wojewoda;
41) pkt 44 - właściwy rektor lub kierownik jednostki zatrudniającej;
42) pkt 45 - właściwy kurator oświaty;
43) pkt 46 - minister właściwy do spraw oświaty i wychowania;
44) pkt 47:
a) w stosunku do osoby ubiegającej się o wpis na listę adwokatów lub radców prawnych właściwa okręgowa rada adwokacka lub okręgowa izba radców prawnych,
b) w stosunku do osoby ubiegającej się o powołanie do wykonywania zawodu notariusza
- Minister Sprawiedliwości;
45) pkt 48 - Minister Sprawiedliwości;
46) pkt 49(25) - Krajowa Rada Biegłych Rewidentów;
47) pkt 50(26) - Krajowa Rada Doradców Podatkowych;
48) pkt 51 - kierownik jednostki sektora finansów publicznych;
49) (utracił moc);
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51) (27) pkt 54 i 56 - minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;
52) pkt 54 - Minister Obrony Narodowej;
53) pkt 57 - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
54) (28) pkt 58 - kierownik jednostki organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej;
55) (29) pkt 59 - minister właściwy do spraw finansów publicznych;
56) pkt 60 - minister właściwy do spraw kultury fizycznej;
57) pkt 61 - Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego;
57a) (30) pkt 61a-61c - Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
58) (31) pkt 62 - Komendant Straży Marszałkowskiej;
59) (32) pkt 63 - Szef Kancelarii Sejmu.
60) (33) pkt 64:
a) w stosunku do kandydata na delegata na okręgowy zjazd delegatów Polskiego Związku
Łowieckiego, kandydata na delegata na Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku
Łowieckiego lub kandydata do Naczelnej Rady Łowieckiej - właściwy zarząd
okręgowy,
b) w stosunku do innych osób - właściwy organ powołujący;
61) (34) pkt 65 - właściwy organ wybierający [.] <;>
<62)

pkt 66 i 67 – minister właściwy do spraw zdrowia.>

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z
2017 r. poz. 1318 i 1524 oraz z 2018 r. poz. 1115, 1515 i 2219)

Art. 26.
1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną
pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez
pacjenta.
2.

(13)

Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej

przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego
przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie
bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu
pacjent za życia, z zastrzeżeniem ust. 2a i 2b.
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 17 2a. (14) W przypadku sporu między osobami bliskimi o udostępnienie dokumentacji
medycznej, zgodę na udostępnienie wyraża sąd, o którym mowa w art. 628 ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w postępowaniu nieprocesowym
na wniosek osoby bliskiej lub osoby wykonującej zawód medyczny. Osoba wykonująca
zawód medyczny może wystąpić z wnioskiem do sądu także w przypadku uzasadnionych
wątpliwości, czy osoba występująca o udostępnienie dokumentacji lub sprzeciwiająca się
jej udostępnieniu jest osobą bliską.
2b. (15) W przypadku gdy pacjent za życia sprzeciwił się udostępnieniu dokumentacji
medycznej, o którym mowa w ust. 2, sąd, o którym mowa w art. 628 ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w postępowaniu nieprocesowym na
wniosek osoby bliskiej, może wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej i
określić zakres jej udostępnienia, jeżeli jest to niezbędne:
1) w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia, z tytułu śmierci pacjenta;
2) dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej.
2c. (16) W przypadku wystąpienia do sądu z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2a albo 2b, sąd
bada:
1) interes uczestników postępowania;
2) rzeczywistą więź osoby bliskiej ze zmarłym pacjentem;
3) wolę zmarłego pacjenta;
4) okoliczności wyrażenia sprzeciwu.
3. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również:
1) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
2) organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu
Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom
krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te
podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;
2a) podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na
zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
2b) upoważnionym przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie
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przedsiębiorcą;
2c)

(17)

Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, w zakresie niezbędnym do

wykonywania przez nią zadań określonych w art. 31n ustawy z dnia 27 sierpnia 2004
r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1510 i 1515);
<2d) Agencji Badań Medycznych w zakresie określonym ustawą z dnia 21 lutego
2019 r. o Agencji Badań Medycznych (Dz. U. poz. …);>
3) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym,
prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w
związku z prowadzonym postępowaniem;
4) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało
przeprowadzone na ich wniosek;
5) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w
związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
6) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do
prowadzenia rejestrów;
7) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
7a) komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,
wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;
8) osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury
oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o
akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów
jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
9) wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa
w art. 67e ust. 1, w zakresie prowadzonego postępowania;
10) spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją
do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1;
11) osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia
28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym
do ich przeprowadzenia;
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dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u
ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, 2003 i 2173), w zakresie niezbędnym do
wykonywania ich zadań.
3a. Dokumentacja medyczna podmiotów leczniczych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i 3
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, instytutów badawczych, o
których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.
U. z 2016 r. poz. 371, 1079, 1311 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 202), i innych podmiotów
udzielających świadczeń zdrowotnych uczestniczących w przygotowaniu osób do
wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny
jest udostępniana tym osobom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów
dydaktycznych.
3b. Osoby, o których mowa w ust. 3a, są obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji
zawartych w dokumentacji medycznej, także po śmierci pacjenta.
4. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi
badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych
danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.
5. (18) Elektroniczna dokumentacja medyczna, o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28
kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, jest udostępniana na zasadach
określonych w przepisach tej ustawy, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy z dnia 6 września
2001 r. - Prawo farmaceutyczne.
Art. 28.
1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5
oraz w ust. 3 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę.
2. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień organów rentowych określonych w art. 77 ust. 5
ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016
r. poz. 963, z późn. zm.) i art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.).
2a. Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji
medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o
zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1.

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 20 [2b. Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji
medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.]
<2b. Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się w przypadku udostępnienia
dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz
Agencji Badań Medycznych.>
3. Opłatę za udostępnienie dokumentacji medycznej w przypadkach, o których mowa w ust.
1, ustala podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych.
4. Maksymalna wysokość opłaty za:
1) jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać
0,002,
2) jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej - nie może przekraczać
0,00007,
3) udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych - nie
może przekraczać 0,0004
- przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.
5. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4, uwzględnia podatek od towarów i usług, jeżeli
na podstawie odrębnych przepisów usługa jest opodatkowana tym podatkiem.

USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175)

Art. 70.
1. Kontrola, o której mowa w art. 69 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, jest wykonywana przez osoby
upoważnione przez Prezesa Urzędu, które nie były skazane za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i posiadają pełną
zdolność do czynności prawnych.
2. Kontrola jest prowadzona w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego oraz w obecności
upoważnionego przedstawiciela podmiotu kontrolowanego.
3. W ramach prowadzonej kontroli osoba kontrolująca może w szczególności:
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2) badać czynności dotyczące wyrobu;
3) żądać informacji i wyjaśnień od pracowników podmiotu kontrolowanego.
4. W przypadku kontroli, o której mowa w art. 69 ust. 2, osoba kontrolująca, poza
czynnościami, o których mowa w ust. 3, może:
1) sprawdzać pomieszczenia produkcyjne i magazynowe oraz ich wyposażenie;
2) żądać udostępnienia próbek niezbędnych do przeprowadzenia badań i weryfikacji
wyrobu.
5. Prezes Urzędu może zlecić badania lub weryfikację próbek, o których mowa w ust. 4 pkt 2,
<Agencji

Badań

Medycznych,>instytutom

badawczym,

uczelniom,

jednostkom

certyfikującym wyroby lub laboratoriom.
6. Jeżeli wyniki badań lub weryfikacji, o których mowa w ust. 5, potwierdzą, że wyrób nie
spełnia określonych dla niego wymagań, koszty tych badań i weryfikacji pokrywa
wytwórca, autoryzowany przedstawiciel, importer lub dystrybutor wyrobu.

Art. 74.
1. Incydent medyczny może zgłosić Prezesowi Urzędu każdy, kto powziął informację o
incydencie medycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Świadczeniodawca, który podczas udzielania świadczeń zdrowotnych stwierdził incydent
medyczny, jest obowiązany zgłosić go niezwłocznie wytwórcy lub autoryzowanemu
przedstawicielowi, a kopię zgłoszenia przesłać Prezesowi Urzędu.
3. Podmioty, o których mowa w art. 68 ust. 2, oraz podmioty prowadzące zewnętrzną ocenę
jakości pracy medycznych laboratoriów diagnostycznych, które podczas wykonywania
swojej działalności powzięły podejrzenie, że wystąpił incydent medyczny, są obowiązane
zgłosić go niezwłocznie Prezesowi Urzędu.
4. Importerzy

i

dystrybutorzy

wyrobów,

laboratoria

badawcze, <Agencja

Badań

Medycznych,> instytuty badawcze, a także podmioty świadczące usługi w zakresie
napraw, serwisu, utrzymania i kalibracji wyrobów, którzy podczas wykonywania swojej
działalności

stwierdzili

incydent

medyczny,

który zdarzył

się

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, są obowiązani zgłosić go niezwłocznie wytwórcy lub
autoryzowanemu przedstawicielowi, a kopię zgłoszenia przesłać Prezesowi Urzędu, jeżeli
nie powzięli informacji, że incydent ten został już zgłoszony wytwórcy lub
autoryzowanemu przedstawicielowi oraz Prezesowi Urzędu.
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 22 5. Jeżeli nie można ustalić adresu wytwórcy i autoryzowanego przedstawiciela albo jeżeli ani
wytwórca, ani autoryzowany przedstawiciel nie mają miejsca zamieszkania lub siedziby
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, incydent medyczny zgłasza się dostawcy wyrobu
posiadającemu miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przesyłając równocześnie kopię zgłoszenia Prezesowi Urzędu.
6. Zgłoszenia incydentu medycznego dokonuje się na formularzu zgłoszenia incydentu
medycznego, w którym podaje się w szczególności:
1) datę i miejsce oraz opis incydentu medycznego i jego skutków;
2) nazwę i adres wytwórcy i autoryzowanego przedstawiciela;
3) nazwę i adres dostawcy wyrobu;
4) nazwę handlową wyrobu;
5) nazwę rodzajową wyrobu;
6) numer seryjny lub fabryczny lub numer partii lub serii wyrobu;
7) numer jednostki notyfikowanej znajdujący się obok znaku CE;
8) imię i nazwisko osoby zgłaszającej incydent albo nazwę podmiotu zgłaszającego
incydent oraz imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia w imieniu tego
podmiotu;
9) dane adresowe umożliwiające kontakt z podmiotami i osobami, o których mowa w pkt
8, w tym numer telefonu i, jeżeli to możliwe, numer faksu i adres poczty
elektronicznej.
7. O zgłoszeniu incydentu medycznego, o którym mowa w ust. 1 i 3 oraz który spełnia
kryteria raportowania, Prezes Urzędu powiadamia wytwórcę lub autoryzowanego
przedstawiciela, przesyłając kopię dokumentu zgłoszenia incydentu medycznego, jeżeli z
treści zgłoszenia wynika, że zgłaszający nie poinformował o incydencie medycznym
wytwórcy lub autoryzowanego przedstawiciela.
8. Podmioty, o których mowa w ust. 2-4, oraz osoba poszkodowana w wyniku incydentu
medycznego lub w jej imieniu członek rodziny mogą wystąpić do Prezesa Urzędu z
wnioskiem o udzielenie informacji o wynikach postępowania wyjaśniającego dotyczącego
incydentu medycznego.

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 23 Art. 82.
1. Wytwórca ocenia ryzyko związane z wyrobami, których dotyczy incydent medyczny lub
inne zdarzenie spełniające kryteria raportowania, i na podstawie wyników oceny ryzyka
podejmuje decyzję o konieczności podjęcia działań korygujących oraz o ich zakresie.
2. Prezes Urzędu ocenia adekwatność przewidzianych i podjętych przez wytwórcę działań na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ocenia raporty wytwórcy i może udzielić mu
wytycznych w tym zakresie, w szczególności wskazując:
1) zakres badań, analiz i weryfikacji wyrobu;
2)

niezależne laboratoria <, Agencję Badań Medycznych>i instytuty badawcze, które
powinny wykonać badania, analizy i weryfikacje wyrobu;

3) terminy wykonania poszczególnych działań korygujących i zapobiegawczych;
4) niezbędne zmiany projektu, konstrukcji lub sposobu wytwarzania wyrobu;
5) konieczność uzupełnienia informacji, które będą dostarczane wraz z wyrobem, w tym
o niezbędne ostrzeżenia i zalecenia;
6) konieczność przeszkolenia lub uzupełnienia przeszkolenia użytkowników wyrobów.
3. Prezes Urzędu może, o ile to możliwe - konsultując się z wytwórcą lub autoryzowanym
przedstawicielem, podjąć działania w celu wyjaśnienia przyczyn i skutków incydentu
medycznego oraz oceny konstrukcji i właściwości wyrobu, w szczególności:
1) zbierać dodatkowe informacje i opinie dotyczące incydentu medycznego lub wyrobu;
2) zlecić opracowanie niezależnych raportów dotyczących incydentu medycznego lub
wyrobu;
3) konsultować się z jednostką notyfikowaną, która brała udział w ocenie zgodności
wyrobu, z użytkownikami wyrobu i właściwymi organami państw członkowskich;
4) wydawać odpowiednie zalecenia i ostrzeżenia dla użytkowników wyrobu;
5) wystąpić do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zmianę klasyfikacji albo kwalifikacji
wyrobu.
3a. Prezes Urzędu, w celu określonym w ust. 3, może wystąpić do podmiotu zgłaszającego
incydent medyczny o udostępnienie próbek wyrobu, którego dotyczy incydent medyczny,
oraz próbek wyrobów i wyposażenia wyrobów stosowanych łącznie z wyrobem podczas
wystąpienia tego incydentu. Do dalszego postępowania Prezesa Urzędu mają
zastosowanie przepisy art. 70 ust. 5 i 6.
4. Prezes Urzędu może nakazać wytwórcy lub autoryzowanemu przedstawicielowi podjęcie
FSCA lub zmianę już realizowanych FSCA.
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Art. 2.
Zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmują:
1) monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości
życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa;
2) edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w
szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych;
3) promocję zdrowia;
4) profilaktykę chorób;
5) działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla
zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i
rekreacji;
6) analizę adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w
odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa;
[7) inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz współpracy międzynarodowej w
zakresie zdrowia publicznego;]
<7) inicjowanie i prowadzenie:
a) działalności naukowej w zakresie zdrowia publicznego,
b) współpracy międzynarodowej dotyczącej działalności naukowej w zakresie
zdrowia publicznego;>
8) rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego;
9) ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społecznoekonomicznych;
10) działania w obszarze aktywności fizycznej.

USTAWA z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z
2018 r. poz. 1182, z późn. zm.)
Art. 3.
1. Państwową osobą prawną jest:
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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,
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;
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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;
11b)

(2)

Polski Instytut Ekonomiczny;

11c)

(3)

Instytut Europy Środkowej;

12) Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie;
12a)

(4)

federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w

art. 165 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce (Dz. U. poz. 1668);
(5)

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;
<17a) Agencja Badań Medycznych;>
18) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
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;
26a)

(6)

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego;
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28) Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
29) Centrum Doradztwa Rolniczego oraz wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego;
30) Polski Instytut Spraw Międzynarodowych;
31)

(7)

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 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz.
1668, 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276)
Art. 7.
1. System szkolnictwa wyższego i nauki tworzą:
1) uczelnie;
2) federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zwane dalej
"federacjami";
3) Polska Akademia Nauk, działająca na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475), zwana dalej "PAN";
4) instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy, o której mowa w pkt 3,
zwane dalej "instytutami PAN";
5) instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736);
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- 28 6) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw
działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej "instytutami
międzynarodowymi";
7) Polska Akademia Umiejętności, zwana dalej "PAU";
8) inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i
ciągły.
2. Na rzecz systemu szkolnictwa wyższego i nauki działają:
1) Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, działająca na podstawie ustawy z dnia 7
lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. poz. 1530), zwana
dalej "NAWA";
2) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, działające na podstawie ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz.
1249), zwane dalej "NCBiR";
3) Narodowe Centrum Nauki, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 947), zwane dalej "NCN"[.] <;>
<4) Agencja Badań Medycznych, działająca na podstawie ustawy z dnia 21 lutego
2019 r. o Agencji Badań Medycznych (Dz. U. poz. …).>
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