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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 24 czerwca 2021 r. 

 

o zmianie ustawy o Agencji Badań Medycznych oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 435) 

 

U S T A W A   z dnia  21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2150 

Art. 1. 

1. Agencja Badań Medycznych, zwana dalej "Agencją", jest państwową osobą prawną, o 

której mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.). 

2. Agencja działa na podstawie ustawy i statutu. Statut określa szczegółowy zakres zadań 

organów Agencji oraz liczbę i zakres zadań zastępców Prezesa Agencji, strukturę 

organizacyjną Agencji, a także główne procesy zarządcze. 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia zatwierdza, w formie zarządzenia, statut Agencji. 

4. Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa. 

5. Agencja może używać wizerunku orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

pieczęci urzędowej. 

6. Nazwa "Agencja Badań Medycznych" przysługuje wyłącznie Agencji. 

7. Celem działalności Agencji jest wspieranie działalności innowacyjnej w ochronie zdrowia, 

ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju niekomercyjnych badań klinicznych 

<i eksperymentów badawczych>. 

 

Art. 2. 

Działalność Agencji polega na: 

1)   dofinansowaniu badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i 

nauk o zdrowiu oraz projektów interdyscyplinarnych wyłonionych w drodze konkursu, ze 

szczególnym uwzględnieniem badań klinicznych, obserwacyjnych i epidemiologicznych  

< oraz eksperymentów badawczych>; 
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2)   wydawaniu opinii i ekspertyz w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu na rzecz 

organów administracji publicznej lub innych podmiotów w wyniku realizacji zawartych 

umów; 

3)   inicjowaniu i rozwijaniu współpracy międzynarodowej w dziedzinie nauk medycznych i 

nauk o zdrowiu na podstawie programów, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1; 

4)   inicjowaniu i realizacji własnych badań naukowych i prac rozwojowych. 

 

Art. 3. 

 Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   badaniu naukowym - należy przez to rozumieć badanie naukowe w rozumieniu art. 4 ust. 

2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 

r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086) w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu lub 

badanie interdyscyplinarne łączące co najmniej dwie dziedziny nauki, z których jedna to 

dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu; 

2)   beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot, który zawarł umowę z Agencją na 

realizację i dofinansowanie projektu; 

<2a) eksperymencie badawczym – należy przez to rozumieć eksperyment badawczy w 

rozumieniu art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i 

lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790);> 

3)   konkursie - należy przez to rozumieć ogłoszony i przeprowadzany przez Agencję nabór 

wniosków na realizację i dofinansowanie projektu; 

4)   pracach rozwojowych - należy przez to rozumieć prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 

ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 

5)   programie - należy przez to rozumieć instrument realizacji zadań Agencji wyznaczający 

strategiczne cele w zakresie rozwoju innowacji w obszarze ochrony zdrowia i działania 

niezbędne do ich osiągnięcia oraz definiujący w sposób mierzalny oczekiwane efekty; 

6)   projekcie - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane w ramach zadań 

Agencji, o których mowa w art. 15 ust. 2, o określonej wartości finansowej, prowadzone 

w ustalonych ramach czasowych na podstawie umowy albo badanie naukowe lub prace 

rozwojowe, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 i 6; 

7)   projekcie interdyscyplinarnym - należy przez to rozumieć projekt o celach medycznych, 

który łączy co najmniej dwie dziedziny nauki, z których jedna to dziedzina nauk 

medycznych i nauk o zdrowiu; 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2466333:part=a4u2&full=1
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8)   wniosku - należy przez to rozumieć wniosek na realizację i dofinansowanie projektu 

złożony w konkursie. 

Art. 10. 

1. Kadencja Rady trwa 6 lat. 

2. Ta sama osoba może pełnić funkcję członka Rady nie dłużej niż przez dwie następujące po 

sobie kadencje. Funkcji członka Rady nie można łączyć z funkcją eksperta, o którym 

mowa w art. 18. 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje członka Rady w przypadku: 

1)   rezygnacji z pełnionej funkcji; 

2)   utraty zdolności do pełnienia obowiązków z powodu choroby lub innej przeszkody trwale 

uniemożliwiającej pełnienie obowiązków przez co najmniej 6 miesięcy; 

3)   zaprzestania spełniania któregokolwiek z wymagań określonych w art. 9 ust. 2. 

<3a. Minister właściwy do spraw zdrowia może odwołać członka Rady przed upływem 

kadencji Rady: 

1) na wniosek podmiotu, który zgłosił go jako kandydata do pełnienia tej funkcji; 

2) z własnej inicjatywy, przy czym w takim przypadku informuje o odwołaniu podmiot, 

który zgłosił go jako kandydata do pełnienia tej funkcji.> 

4. W przypadku odwołania lub śmierci członka Rady przed upływem kadencji minister 

właściwy do spraw zdrowia niezwłocznie powołuje na jego miejsce inną osobę na okres 

do końca kadencji Rady, z uwzględnieniem art. 9 ust. 1. 

5. Kadencja członka Rady rozpoczyna się z dniem jego powołania i kończy wraz z upływem 

kadencji Rady. 

Art. 15. 

1. Do zadań Agencji w zakresie działalności określonej w art. 2 należy: 

1)   tworzenie i zarządzanie programami, na podstawie których będą dofinansowywane 

projekty, w tym projekty interdyscyplinarne; 

2)   upowszechnianie informacji o planowanych lub ogłaszanych konkursach; 

3)   ocena wniosków i zawieranie umów z beneficjentami; 

4)   nadzór i kontrola realizacji projektów, w tym projektów interdyscyplinarnych; 

5)   prowadzenie własnych badań naukowych i prac rozwojowych; 

6)   dofinansowanie projektów niekomercyjnych badań klinicznych <i eksperymentów 

badawczych>. 

2. Do zadań Agencji w zakresie działalności określonej w art. 2 należy także: 
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1)   dofinansowywanie projektów, w tym projektów interdyscyplinarnych, zgodnych z 

programem, wyłonionych w drodze konkursu; 

2)   organizacja i finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych ad hoc w dziedzinie 

nauk medycznych i nauk o zdrowiu, ze szczególnym uwzględnieniem badań klinicznych, 

obserwacyjnych i epidemiologicznych <oraz eksperymentów badawczych>, w tym 

projektów interdyscyplinarnych; 

3)   upowszechnianie efektów zrealizowanych zadań; 

4)   wspieranie przedsiębiorstw w prowadzeniu i rozwijaniu działalności innowacyjnej w 

dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz projektów interdyscyplinarnych. 

3. Agencja przetwarza następujące dane osobowe niezbędne do prowadzenia badań 

naukowych i prac rozwojowych: 

1)   numer PESEL osoby uczestniczącej w badaniu naukowym lub pracy rozwojowej lub 

świadczeniobiorcy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1398, 1492, 1493, 1578 i 1875), a w przypadku jego braku - rodzaj, serię i numer 

dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

2)   numer kodu pocztowego adresu miejsca zamieszkania osoby uczestniczącej w badaniu 

naukowym lub pracy rozwojowej lub świadczeniobiorcy; 

3)   informacje o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych udzielonych na 

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

finansowanych ze środków publicznych lub na podstawie badania naukowego 

finansowanego przez Agencję. 

4. W zakresie danych osobowych, o którym mowa w ust. 3, Agencja ma prawo dostępu do: 

1)   danych gromadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz do baz danych 

dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

prowadzonych przez podmioty inne niż Narodowy Fundusz Zdrowia; 

2)   rejestrów medycznych, o których mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie 

informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 702, 1493 i 1875); 

3)   dokumentacji medycznej. 

5. Agencja przetwarza następujące dane osobowe w zakresie wdrażania konkursów i 

rozliczania projektów: 

1)   imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawców i beneficjentów; 

2)   imię i nazwisko osoby wskazanej do kontaktów roboczych ze strony beneficjenta; 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2392817:part=a2u1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2392817&full=1
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3)   imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL osób otrzymujących 

wynagrodzenie w ramach realizacji projektu, a w przypadku braku numeru PESEL - 

rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

6. Przy przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w ust. 3, administrator danych 

wdraża odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne praw i wolności osób 

fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane, zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), 

w szczególności przez pseudonimizację albo szyfrowanie danych, nadawanie uprawnień 

do przetwarzania minimalnej liczbie osób niezbędnych do prowadzenia badań naukowych 

i prac rozwojowych, kontrolę dostępu do pomieszczeń, w których przechowywane są 

dokumenty zawierające dane osobowe, oraz opracowanie procedury określającej sposób 

zabezpieczenia danych. 

7. Dane osobowe, o których mowa w ust. 3, poddaje się anonimizacji niezwłocznie po 

osiągnięciu celu badań naukowych lub prac rozwojowych. Do tego czasu dane, które 

można wykorzystać do identyfikacji danej osoby fizycznej, zapisuje się osobno. Można je 

łączyć z informacjami szczegółowymi dotyczącymi danej osoby fizycznej wyłącznie, 

jeżeli wymaga tego cel badań naukowych lub prac rozwojowych. 

 

Art. 18. 

1. Do każdego konkursu Prezes powołuje zespół oceny wniosków, w skład którego wchodzą 

pracownicy Agencji lub eksperci powołani przez Prezesa. 

<1a. Eksperci, o których mowa w ust. 1, mogą dokonywać także innych ocen 

i sporządzać opinie dotyczące realizacji zadań Agencji, o których mowa w art. 15 ust. 

1 pkt 1 i 3–6.> 

2. Eksperci, o których mowa w ust. 1, są powoływani spośród przedstawicieli środowisk 

naukowych, gospodarczych i finansowych posiadających co najmniej 5-letnie 

doświadczenie w obszarze, którego dotyczy konkurs. 

3. Do [prac zespołu oceny wniosków] <wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 i 

1a,> mogą być powoływani eksperci zagraniczni spełniający wymagania, o których mowa 

w ust. 2. 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1527826&full=1
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4. Prezes określa liczbę członków zespołu oceny wniosków, biorąc pod uwagę liczbę 

wniosków złożonych w konkursie. 

5. Prezes wyznacza przewodniczącego zespołu oceny wniosków spośród członków zespołu. 

6. Członkowie zespołu oceny wniosków dokonują oceny formalnej i merytorycznej złożonych 

wniosków. 

7. W przypadku braków formalnych wniosku Prezes wzywa do ich uzupełnienia w terminie 7 

dni pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania. 

8. Członek zespołu oceny wniosków nie może pozostawać z podmiotem, który złożył 

wniosek, zwanym dalej "wnioskodawcą", w: 

1)   stosunku służbowym lub innej formie współpracy w okresie pracy w zespole i 3 lat 

poprzedzających złożenie wniosku lub dokonanie oceny; 

2)   takim stosunku prawnym i faktycznym, że wynik oceny może mieć wpływ na jego prawa 

lub obowiązki. 

9. Przed przystąpieniem do oceny wniosków członkowie zespołu oceny wniosków składają 

oświadczenie o niezachodzeniu okoliczności, o których mowa w ust. 8. Składający 

oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta 

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. 

10. Prezes wyłącza członka zespołu oceny wniosków z udziału w pracach zespołu oceny 

wniosków w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 8. 

<10a. Ekspert wykonujący czynności, o których mowa w ust. 1a, nie może pozostawać z 

podmiotem, którego dotyczy przedmiot opinii lub oceny, w: 

1) stosunku służbowym lub innej formie współpracy w okresie sporządzania opinii lub 

dokonywania oceny i w okresie 3 lat poprzedzających sporządzenie opinii lub 

dokonanie oceny; 

2) takim stosunku prawnym i faktycznym, że wynik opinii lub oceny może mieć wpływ 

na jego prawa lub obowiązki. 

10b. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1a, 

ekspert składa oświadczenie o niezachodzeniu okoliczności, o których mowa w ust. 

10a. Przepis ust. 9 zdanie drugie i trzecie stosuje się. 

10c. Prezes wyłącza eksperta z udziału w czynnościach, o których mowa w ust. 1a, w 

przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 10a.> 
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11. Prezes może zlecić przeprowadzenie zewnętrznego audytu w zakresie prawidłowości i 

rzetelności wykonywania zadań przez <eksperta lub> zespół oceny wniosków. 

[12. Eksperci, o których mowa w ust. 1 i 3, otrzymują wynagrodzenie w wysokości określonej 

przez Prezesa.] 

<12. Wysokość wynagrodzenia eksperta, o którym mowa w ust. 1 i 3, określa umowa 

zawierana z Prezesem. Do zawarcia umowy nie stosuje się przepisów o zamówieniach 

publicznych, z zastrzeżeniem zapewnienia przejrzystości wyboru ekspertów i 

równego ich traktowania.> 

13. Ekspertom, o których mowa w ust. 1 i 3, zamieszkałym poza miejscowością, w której 

odbywa się posiedzenie zespołu oceny wniosków, przysługuje zwrot kosztów podróży i 

noclegu na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 77
5
 § 2 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 

 

Art. 19. 

1. Na podstawie wyników prac zespołu oceny wniosków jego przewodniczący tworzy listę 

rankingową wniosków uszeregowanych według uzyskanej punktacji i przedkłada ją 

Prezesowi. 

2. Prezes, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia listy rankingowej, o której mowa w ust. 1: 

1)   akceptuje ją; 

2)   przedstawia przewodniczącemu zespołu oceny wniosków zastrzeżenia do tej listy wraz z 

uzasadnieniem; 

3)   odmawia jej akceptacji w przypadku wykrycia istotnych błędów formalnych lub 

merytorycznych i na tej podstawie unieważnia konkurs w trybie określonym w ust. 3. 

3. Prezes może, po zasięgnięciu opinii Rady, unieważnić konkurs przed podpisaniem 

pierwszej umowy na realizację i dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu, 

informując o tym na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Agencji oraz 

na stronie internetowej Agencji. 

4. Po zaakceptowaniu przez Prezesa listy rankingowej, o której mowa w ust. 1, na stronie 

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Agencji oraz na stronie internetowej 

Agencji publikuje się ogłoszenie o wynikach konkursu zawierające dane określające: 

1)   nazwy wnioskodawców; 

2)   liczbę otrzymanych przez wniosek punktów; 

3)   tytuł projektu; 
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4)   informację o rekomendowaniu lub nierekomendowaniu projektu do dofinansowania; 

5)   przyznaną kwotę środków publicznych; 

6)   imiona i nazwiska oraz miejsca zamieszkania członków zespołu oceny wniosków. 

5. Wnioskodawcy są pisemnie informowani o wynikach konkursu. 

6. Dofinansowanie jest przyznawane wnioskodawcom do wyczerpania środków 

przeznaczonych na konkurs, zgodnie z pozycją zajmowaną na liście rankingowej, o której 

mowa w ust. 1. 

7. Prezes może zwiększyć kwotę środków finansowych przeznaczonych na konkurs na 

każdym etapie jego realizacji przy zachowaniu nieprzekraczalnej kwoty środków na 

program, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1, lub do kwoty przeznaczonej na zadanie, o 

którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 2. W wyniku zwiększenia kwoty środków finansowych 

na dany konkurs Prezes może dokonać aktualizacji listy rankingowej, o której mowa w 

ust. 1, w zakresie informacji o rekomendowaniu projektu do dofinansowania. 

[8. Wnioskodawcy od wyników konkursu przysługuje prawo złożenia protestu do Prezesa. 

Protest jest składany w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma o wynikach konkursu 

wniosków. Protest składany jest w formie pisemnej. Prezes w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania protestu może go uwzględnić albo odrzucić. W celu rozpatrzenia protestu 

Prezes może skierować wniosek, którego dotyczy protest, do ponownej oceny przez 

komisję odwoławczą.] 

<8. Wnioskodawcy od wyniku konkursu wniosków, którego skutkiem 

jest nierekomendowanie jego projektu do dofinansowania, przysługuje prawo 

złożenia protestu do Prezesa. Protest jest składany w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia pisma o wynikach konkursu wniosków. Protest jest składany w formie 

pisemnej. Prezes w terminie 30 dni od dnia otrzymania protestu może go uwzględnić 

albo odrzucić. W celu rozpatrzenia protestu Prezes może skierować wniosek, którego 

dotyczy protest, do ponownej oceny przez komisję odwoławczą.> 

9. W skład komisji odwoławczej wchodzą pracownicy Agencji lub eksperci inni niż powołani 

do zespołu oceny wniosków, w ramach którego prowadzona była ocena wniosku, którego 

dotyczy protest. Przepisy [art. 18 ust. 4, 5 i 8-10]  < art. 18 ust. 4, 5 i 8–10c> stosuje się 

odpowiednio. 

10. Wniesienie protestu nie wstrzymuje zakończenia procedury podpisywania umów na 

realizację i dofinansowanie projektu. 
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11. Prezes tworzy rezerwę finansową w ramach alokacji środków finansowych danego 

konkursu z przeznaczeniem na uwzględnienie protestów, biorąc pod uwagę kwotę 

środków objętych projektami nierekomendowanymi do dofinansowania. 

12. W przypadku uwzględnienia protestów przepisy ust. 4-6 stosuje się. 

13. Do wyłączenia pracowników Agencji, ekspertów, o których mowa w art. 18 ust. 1 i 3, w 

zakresie nieuregulowanym ustawą, doręczeń oraz sposobu obliczania terminów w 

sprawach rozpatrywania protestu stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695 i 1298) 

dotyczące wyłączenia pracowników organu, doręczeń i sposobu obliczania terminów. 

 

Art. 27. 

1. Agencja prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu 

finansowego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych. 

2. Roczny plan finansowy Agencji zawiera informacje o: 

[1)   przychodach, w tym dotacjach, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz odpisie, o 

którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3;] 

<1) przychodach, w tym dotacjach, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1–2, oraz odpisie 

wymienionym w art. 28 ust. 1 pkt 3;> 

2)   kosztach, w tym wynagrodzeniach pracowników Agencji, jej organów oraz ekspertów, o 

których mowa w art. 18 ust. 1 i 3, i składkach od nich naliczanych; 

3)   płatnościach odsetkowych wynikających z zaciągniętych zobowiązań; 

4)   zakupach towarów i usług; 

5)   środkach na wydatki majątkowe; 

6)   środkach przyznanych innym podmiotom; 

7)   stanie należności i zobowiązań na początek i koniec roku; 

8)   stanie środków pieniężnych na początek i koniec roku. 

3. Rokiem obrotowym Agencji jest rok kalendarzowy. 

4. Projekt rocznego planu finansowego Agencji, po zaopiniowaniu przez Radę i uzgodnieniu 

z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, jest zatwierdzany przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia i przekazywany ministrowi właściwemu do spraw finansów 

publicznych w trybie i terminie określonych w przepisach dotyczących prac nad 

projektem ustawy budżetowej. 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2479221&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2458038&full=1
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5. Do dnia zatwierdzenia rocznego planu finansowego Agencja działa na podstawie projektu 

tego planu. 

6. Prezes, w terminie do dnia 30 kwietnia, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw 

zdrowia następujące dokumenty dotyczące poprzedniego roku obrotowego: 

1)   roczne sprawozdanie finansowe Agencji wraz ze sprawozdaniem z badania, o którym 

mowa w art. 32 ust. 1; 

2)   roczne sprawozdanie z działalności Agencji; 

3)   opinie Rady dotyczące sprawozdań, o których mowa w pkt 1 i 2. 

7. Dokumenty, o których mowa w ust. 6, podlegają publikacji na stronie podmiotowej 

Biuletynu Informacji Publicznej Agencji oraz na stronie internetowej Agencji. 

 

Art. 28. 

1. Przychodami Agencji są: 

1)   dotacja celowa na realizację i finansowanie zadań, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 

oraz ust. 2 pkt 1-4; 

<1a) dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji 

związanych z obsługą realizacji zadań określonych w pkt 1;> 

2)   dotacja podmiotowa na pokrycie bieżących kosztów Agencji związanych z realizacją 

zadań określonych w ustawie, w tym związanych z realizacją zadań, o których mowa w 

art. 15 ust. 1 pkt 1-4; 

[3)    odpis, o którym mowa w art. 97 ust. 3e ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na realizację i 

finansowanie zadania, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 6, oraz na realizację i 

dofinansowanie zadań, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 2 pkt 1 i 2;] 

<3) odpis, o którym mowa w art. 97 ust. 3e ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na 

realizację i finansowanie zadań, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz ust. 2 

pkt 1 i 2;> 

4)   środki finansowe pochodzące z innych źródeł, w szczególności z: 

a)  budżetu Unii Europejskiej, 

b)  międzynarodowych programów badawczych, 

c)  odsetek od wolnych środków przekazanych w depozyt zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych, 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2392817:part=a97u3(e)&full=1
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d)  zapisów i darowizn, 

e)  działalności gospodarczej, 

f)  komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. 

2. Dotacje, o których mowa w [ust. 1 pkt 1 i 2]  < ust. 1 pkt 1–2>, są przekazywane Agencji z 

budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia. 

<2a. Środki pochodzące z odpisu wymienionego w ust. 1 pkt 3 niewykorzystane w 

danym roku kalendarzowym pozostają w dyspozycji Agencji na lata następne 

z przeznaczeniem na cel, na jaki zostały przyznane.> 

3. Kosztami Agencji są koszty: 

1)   działalności Agencji, w szczególności koszty amortyzacji, koszty związane z 

utrzymaniem nieruchomości oraz infrastruktury technicznej, koszty wynagrodzeń, o 

których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 2; 

2)   realizacji zadań zleconych w zakresie określonym w ustawie; 

3)   działania Rady; 

4)   pozyskiwania danych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z ustawy; 

5)   inicjowania i realizacji własnych badań naukowych i prac rozwojowych; 

6)   prowadzenia systemu teleinformatycznego[.] <;> 

<7) realizacji inwestycji przez Agencję.> 

 

Art. 45. 

1. W 2019 r. dotacje, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2, wynoszą łącznie 50 000 tys. zł 

i są przeznaczone na pokrycie kosztów utworzenia Agencji, w tym wydatki majątkowe, 

oraz na pokrycie bieżących kosztów Agencji związanych z realizacją zadań określonych 

w ustawie. 

<1a. Dotacja, o której mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1a, jest zawarta w rocznych limitach 

wydatków, o których mowa w ust. 2 pkt 3–10.> 

2. W latach 2019-2029 maksymalny limit wydatków będących skutkiem finansowym ustawy 

będzie wynosić: 

1)   50 000 tys. zł - w 2019 r.; 

2)   366 000 tys. zł - w 2020 r.; 

3)   480 000 tys. zł - w 2021 r.; 

4)   544 000 tys. zł - w 2022 r.; 

5)   609 000 tys. zł - w 2023 r.; 
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6)   674 000 tys. zł - w 2024 r.; 

7)   741 000 tys. zł - w 2025 r.; 

8)   808 000 tys. zł - w 2026 r.; 

9)   876 000 tys. zł - w 2027 r.; 

10)  944 000 tys. zł - w 2028 r. 

<2a. Limity wydatków, o których mowa w ust. 2 pkt 3–10, podwyższa się o środki 

niewykorzystane z lat ubiegłych pochodzące z odpisu wymienionego w art. 28 ust. 1 

pkt 3.> 

3. W przypadku zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego 

limitu wydatków, o którym mowa w ust. 2, zostanie zastosowany mechanizm korygujący 

polegający na zaprzestaniu realizacji przez Agencję nowych zadań wynikających z ustawy 

oraz na zmniejszeniu kosztów rzeczowych ponoszonych przez Agencję, związanych z 

realizacją zadań wynikających z ustawy. 

4. Organem odpowiedzialnym za: 

1)   monitorowanie wykorzystania wydatków, o których mowa w ust. 2, jest minister 

właściwy do spraw zdrowia; 

2)   wdrożenie mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 3, jest Prezes. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 790) 

Art. 7c. 

1. Dokumenty "Prawo wykonywania zawodu lekarza" oraz "Prawo wykonywania zawodu 

lekarza dentysty" potwierdzające przyznanie prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 albo w 

art. 7 ust. 1, zawierają: 

1)   nazwę dokumentu - "Prawo wykonywania zawodu lekarza" albo "Prawo wykonywania 

zawodu lekarza dentysty" i nazwę dokumentu w języku angielskim; 

2)   numer prawa wykonywania zawodu; 

3)   datę uzyskania prawa wykonywania zawodu i termin jego ważności; 

4)   wskazanie organu przyznającego prawo wykonywania zawodu; 

5)   imię (imiona) i nazwisko lekarza albo lekarza dentysty; 

6)   tytuł zawodowy; 
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7)   wizerunek twarzy lekarza albo lekarza dentysty, zgodny z zasadami określonymi w 

ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332, 695, 

875, 1517 i 2320); 

8)   numer seryjny dokumentu; 

9)   adnotację o treści odpowiednio: "Prawo wykonywania zawodu jest dokumentem 

uprawniającym do wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej" albo "Prawo wykonywania zawodu jest dokumentem uprawniającym do 

wykonywania zawodu lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej"; 

10)  adnotację o treści: "Szczegółowe informacje dostępne są w Centralnym Rejestrze 

Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej: http://rejestr.nil.org.pl/"; 

11)  wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej; 

12)  elementy zabezpieczające przed przerobieniem, podrobieniem i sfałszowaniem 

uwzględniające minimalne zabezpieczenia dla dokumentów publicznych kategorii 

pierwszej grupy drugiej określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 5 

ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 725 

i 1517). 

2. Dokumenty "Prawo wykonywania zawodu lekarza" albo "Prawo wykonywania zawodu 

lekarza dentysty", o których mowa w art. 5 ust. 7, art. 5f, art. 7 ust. 1a, 2, 2e albo 13, 

zawierają: 

1)   dane, o których mowa w ust. 1; 

2)   adnotację wskazującą odpowiednio zakres czynności zawodowych oraz czas i miejsce 

zatrudnienia, na jakie zostało przyznane dane prawo wykonywania zawodu. 

3. Lekarze i lekarze dentyści, którym w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego 

lub stanu epidemii upłynął termin, na jaki został wydany dokument "Prawo wykonywania 

zawodu lekarza" lub "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty", o którym mowa w 

art. 5 ust. 7, art. 5f, art. 7 ust. 1a, 2, 2e albo 13, zachowują prawo do wykonywania 

zawodu na zasadach dotychczasowych do dnia następującego po dniu odwołania stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

<4. Minister właściwy do spraw zdrowia może upoważnić Naczelną Radę Lekarską do 

wykonania w jego imieniu zadań określonych w art. 14, art. 17 ust. 6, art. 34 ust. 2 i 

3, art. 35, art. 36 ust. 1 i art. 37–39 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach 

publicznych.> 

 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2482052&full=1
http://rejestr.nil.org.pl/
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2358177:part=a7u5&full=1
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U S T A W A   z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 

866) 

Art. 10. 

1. Na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w art. 7, Krajowa 

Rada Diagnostów Laboratoryjnych podejmuje, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia 

wymaganych dokumentów, uchwałę w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 

i wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych oraz wydaje dokument "Prawo wykonywania 

zawodu diagnosty laboratoryjnego". 

2. Do uchwał, o których mowa w ust. 1, art. 10a ust. 2
(1)

, art. 12 oraz art. 15, stosuje się 

przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 

3. Na uchwały, o których mowa w ust. 2, służy skarga do sądu administracyjnego. 

<3a. Minister właściwy do spraw zdrowia może upoważnić Krajową Radę Diagnostów 

Laboratoryjnych do wykonania w jego imieniu zadań określonych w art. 14, art. 18, 

art. 34 ust. 2 i 3, art. 35, art. 36 ust. 1 i art. 37–39 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o 

dokumentach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 725 i 1517 oraz z 2021 r. poz. 981). 

3b. Dokument „Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego” 

potwierdzający przyznanie prawa, o którym mowa w art. 9, zawiera: 

1) nazwę dokumentu – „Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego” 

i nazwę dokumentu w języku angielskim; 

2) imię (imiona) i nazwisko diagnosty laboratoryjnego;  

3) tytuł zawodowy; 

4) numer prawa wykonywania zawodu; 

5) wskazanie organu przyznającego prawo wykonywania zawodu; 

6) datę uzyskania prawa wykonywania zawodu i termin jego ważności; 

7) wizerunek twarzy diagnosty laboratoryjnego, zgodny z zasadami określonymi 

w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r. poz. 816 i 

1000); 

8) numer seryjny dokumentu; 

9) adnotację o treści: „Prawo wykonywania zawodu jest dokumentem uprawniającym 

do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej”;  

10) wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej; 

javascript:void(0)
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11) elementy zabezpieczające przed przerobieniem, podrobieniem i sfałszowaniem 

uwzględniające minimalne zabezpieczenia dla dokumentów publicznych kategorii 

drugiej określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 22 

listopada 2018 r. o dokumentach publicznych.> 

[4. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór dokumentu, o 

którym mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności dane dotyczące diagnosty 

laboratoryjnego oraz posiadanych przez niego kwalifikacji i informacji odnoszących się 

do wykonywania zawodu.] 

<4. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady 

Diagnostów Laboratoryjnych, określi, w drodze rozporządzenia, wzór dokumentu 

„Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego” oraz szczegółowe rodzaje 

zabezpieczenia go przed przerobieniem, podrobieniem lub użyciem przez osobę 

nieuprawnioną, kierując się koniecznością zapewnienia ochrony danych osobowych 

oraz sposobem użytkowania dokumentu.> 

 

 

 

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

ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) 

 

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; 
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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)  
(185)

 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 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych; 

2e)   finansowanie leków przysługujących świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 43b 

ust. 1; 

2f)  
(186)

 finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. 

roku życia, w zakresie zwiększonych kwot zobowiązania Funduszu wobec 

świadczeniodawców z tytułu udzielania tych świadczeń zgodnie z art. 136 ust. 2 pkt 1c; 

2g)  
(187)

 finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza granicami kraju, 

przysługujących świadczeniobiorcom na podstawie art. 42d, 42i i 42j; 

3)   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)  
(188)

 (uchylony); 

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; 
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4c)  
(189)

 finansowanie informatyzacji świadczeniodawców, której celem jest udzielanie przez 

nich świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub 

systemów łączności, prowadzenie i wymiana elektronicznej dokumentacji medycznej, w 

tym digitalizacja dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci papierowej oraz 

udostępnianie elektronicznych usług świadczeniobiorcom lub innym podmiotom; 

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 działalności promocyjnej i informacyjnej w zakresie ochrony zdrowia, w 

tym promowanie Internetowego Konta Pacjenta, o którym mowa w art. 7a ust. 1 ustawy z 

dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 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. 46 ust. 7-9, 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"; 

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

października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. poz. 2192, z 2019 r. poz. 

1622, 1696 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 321), 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. 447 oraz z 2020 r. poz. 567), przez 

przekazywanie środków finansowych Agencji Badań Medycznych w postaci odpisu, o 

którym mowa w ust. 3e;] 

<14) finansowanie zadań, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 

ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2150), przez przekazywanie środków finansowych Agencji Badań Medycznych 

w postaci odpisu, o którym mowa w ust. 3e;> 
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15)   finansowanie wydawania zaświadczeń, o których mowa w art. 133 § 2b ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, oraz czynności związanych z ich 

wydawaniem; 

16)  
(190)

 wspieranie zadań finansowanych w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, o 

którym mowa w art. 86 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 1492); 

17)  
(191)

 wspieranie zadań z zakresu zdrowia publicznego dotyczących profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych realizowanych ze środków Funduszu 

Rozwiązywania Problemów Hazardowych, o którym mowa w art. 88 ustawy z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

3a. Do zadań Funduszu należy rozliczanie z instytucjami właściwymi lub instytucjami 

miejsca zamieszkania w państwach członkowskich UE lub 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 UE 

lub 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 UE lub EFTA Fundusz przekazuje na rachunek 
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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. 

3g. 
(192)

 W celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 3 pkt 16, Fundusz w terminach nie 

później niż do 31 stycznia oraz 31 lipca roku kalendarzowego przekazuje, w dwóch 

równych transzach, na rachunek Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej środki finansowe 

w łącznej wysokości 117 mln zł, uwzględniane 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. Od kwoty 

nieprzekazanych przez Fundusz środków przysługują odsetki za zwłokę na zasadach i w 

wysokości określonych jak dla zaległości podatkowych. 

3h. 
(193)

 W celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 3 pkt 17, Fundusz, przekazuje na 

rachunek Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych środki finansowe w 

wysokości nie wyższej niż 8% środków uzyskiwanych przez Fundusz w poprzednim roku 
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kalendarzowym zgodnie z art. 9
2
 ust. 19 i 20 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 

oraz z 2020 r. poz. 1492), uwzględniane 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. 

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. 

5. 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, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Szefa Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu oraz Szefa Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego realizuje komórka organizacyjna oddziału wojewódzkiego Funduszu, o 

której mowa w art. 96 ust. 4. 

8. Fundusz otrzymuje dotację z budżetu państwa na finansowanie kosztów realizacji zadań, o 

których mowa w ust. 3 pkt 2b, 2c i 2e. Dotacja nie uwzględnia kosztów 

administracyjnych. 

8a. 
(194)

 Fundusz otrzymuje dotację z budżetu państwa na finansowanie świadczeń 

gwarantowanych na podstawie art. 131d. W ramach tej dotacji Fundusz finansuje również 

zadania, o których mowa w ust. 3 pkt 2a i 3. 

8b. Fundusz może otrzymywać dotację celową z budżetu państwa na finansowanie części 

kosztów realizacji zadania, o którym mowa w ust. 3 pkt 4c. 
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8c. 
(195)

 Fundusz otrzymuje dotację z Funduszu Medycznego na finansowanie kosztów 

realizacji zadań, o których mowa w ust. 3 pkt 2f i 2g. 

9. (uchylony). 

10. 
(196)

 Środki Funduszu mogą być przeznaczane na dofinansowanie zadań dotyczących 

informatyzacji w ochronie zdrowia realizowanych przez państwową jednostkę budżetową 

podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwą w zakresie systemów 

informacyjnych ochrony zdrowia. 

11. 
(197)

 Fundusz może, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zdrowia i ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych, zlecać, w drodze porozumienia, jednostce 

podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwej w zakresie systemów 

informacyjnych ochrony zdrowia zadania dotyczące informatyzacji w ochronie zdrowia. 

12. 
(198)

 Porozumienie, o którym mowa w ust. 11, określa co najmniej zakres, termin realizacji 

zlecanego zadania i koszt jego realizacji z wyodrębnieniem kosztów wynagrodzeń, 

kosztów bieżących i inwestycyjnych. 

13. 
(199)

 W przypadku zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 11, Fundusz 

niezwłocznie przekazuje środki finansowe przeznaczone na realizację zlecanego zadania 

na rachunek budżetu państwa. Minister właściwy do spraw finansów publicznych 

niezwłocznie dokonuje zmiany w zakresie budżetu państwa w części pozostającej w 

dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia przez jej zwiększenie o równowartość 

środków przekazanych przez Fundusz, z uwzględnieniem kosztów wynagrodzeń 

pracowników, kosztów bieżących i inwestycyjnych, a minister właściwy do spraw 

zdrowia zwiększa o tę równowartość plan finansowy jednostki, o której mowa w ust. 10. 

14. 
(200)

 W budżecie państwa tworzy się rezerwę celową w wysokości odpowiadającej kwocie 

środków przekazywanych państwowej jednostce budżetowej, o której mowa w ust. 10, 

przez Fundusz na dochody budżetu państwa. 

 

Art. 116. 

1. Przychodami Funduszu są: 

1)   należne składki na ubezpieczenie zdrowotne; 

2)   odsetki od nieopłaconych w terminie składek na ubezpieczenie zdrowotne; 

3)   darowizny i zapisy; 

4)   środki przekazane na realizację zadań zleconych w zakresie określonym w ustawie; 
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5)   
(241)

 dotacje, w tym dotacje celowe przeznaczone na finansowanie zadań, o których mowa 

w art. 97 ust. 3 pkt 2b, 2c, 2e-2g i 4c; 

5a)   dotacja podmiotowa z budżetu państwa, o której mowa w art. 97 ust. 8a; 

6)   środki uzyskane z tytułu roszczeń regresowych; 

7)   przychody z lokat; 

7a)  (uchylony); 

7b)  kwoty, o których mowa w art. 4 ust. 10 ustawy o refundacji; 

7c)  kwoty, o których mowa w art. 34 ust. 6 ustawy o refundacji; 

7d)  kwoty z tytułu nałożonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia kar pieniężnych, 

o których mowa w art. 50-52 ustawy o refundacji; 

7e)  kwoty zwrotu części uzyskanej refundacji, o której mowa w art. 11 ust. 5 pkt 4 ustawy o 

refundacji; 

7f)   kwoty, o których mowa w art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o 

Funduszu Solidarnościowym; 

7g)  
(242)

 środki uzyskane z tytułu opłat, o których mowa w art. 12a ust. 1 oraz art. 12i ust. 1 

ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym; 

7h)  
(243)

 środki uzyskane z tytułu opłat, o których mowa w art. 9
2 

ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

8)   inne przychody. 

[1a. Przychody, o których mowa w ust. 1, zmniejsza się o odpis dla Agencji, o którym mowa w 

art. 31t ust. 5-9.] 

<1a. Przychody, o których mowa w ust. 1, zmniejsza się o odpis dla Agencji, o którym 

mowa w art. 31t ust. 5–9, oraz o odpis dla Agencji Badań Medycznych, o którym 

mowa w art. 97 ust. 3e.> 

2. Środki finansowe Funduszu mogą pochodzić również z kredytów i pożyczek. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 

2020 r. poz. 882, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159) 
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Art. 33a. 

1. W szpitalnym oddziale ratunkowym jest prowadzona segregacja medyczna. Segregację 

medyczną przeprowadza pielęgniarka systemu, ratownik medyczny lub lekarz systemu. 

2. W wyniku przeprowadzonej segregacji medycznej osobie w stanie nagłego zagrożenia 

zdrowotnego jest przydzielana jedna z kategorii w pięciostopniowej skali. 

3. Informacja o czasie oczekiwania na udzielenie świadczeń zdrowotnych osobom, o których 

mowa w ust. 2, jest podawana na wyświetlaczu zbiorczym umieszczonym w obszarze 

segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć. 

4. Do prowadzenia segregacji medycznej wykorzystuje się system zarządzający trybami 

obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym, w którym są przetwarzane dane 

osobowe, w tym dane dotyczące zdrowia pacjenta oraz dane o liczbie osób i czasie 

oczekiwania na udzielenie świadczenia zdrowotnego w szpitalnym oddziale ratunkowym, 

zwany dalej "TOPSOR". 

<4a. Administratorem systemu zarządzającego TOPSOR oraz administratorem danych 

przetwarzanych w tym systemie, zwanym dalej „administratorem TOPSOR”, jest 

Narodowy Fundusz Zdrowia.> 

5. Administrator TOPSOR zapewnia bezpieczne przetwarzanie danych, w tym kontrolę 

dostępu użytkowników TOPSOR do danych, oraz dokumentuje dokonywane przez nich 

zmiany. 

6. Udostępnieniu publicznemu, w szczególności w siedzibie podmiotu leczniczego, na stronie 

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej lub na stronie internetowej podmiotu 

leczniczego, podlegają wyłącznie dane o liczbie osób i czasie oczekiwania na udzielenie 

świadczenia zdrowotnego w szpitalnym oddziale ratunkowym. 

7. Administrator <TOPSOR> realizuje obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 

rozporządzenia 2016/679, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w TOPSOR 

przez udostępnienie informacji w siedzibie podmiotu leczniczego, na stronie podmiotowej 

Biuletynu Informacji Publicznej lub na stronie internetowej podmiotu leczniczego. 

8. Dane osobowe, o których mowa w ust. 4, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym 

nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu polegającym co 

najmniej na: 

1)   dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających 

pisemne upoważnienie wydane przez administratora<TOPSOR>; 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1527826:part=a13u1&full=1
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2)   pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do 

zachowania ich w tajemnicy. 

9. Administrator <TOPSOR> jest uprawniony do przechowywania danych osobowych przez 

okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy, nie dłużej jednak niż przez 

okres 20 lat od ich uzyskania. Po upływie tego terminu administrator <TOPSOR> 

niszczy przechowywane dane osobowe w sposób uniemożliwiający ich odczyt. 

10. Administrator <TOPSOR> podejmuje działania mające na celu: 

1)   zapewnienie ochrony przed nieuprawnionym dostępem do TOPSOR; 

2)   zapewnienie integralności danych w TOPSOR; 

3)   zapewnienie dostępności TOPSOR dla podmiotów przetwarzających dane w tym 

systemie; 

4)   przeciwdziałanie uszkodzeniom TOPSOR; 

5)   określenie zasad bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych osobowych; 

6)   określenie zasad zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych; 

7)   zapewnienie rozliczalności w TOPSOR. 

[11. Administratorem danych przetwarzanych w TOPSOR jest Narodowy Fundusz Zdrowia.] 

12. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   minimalną funkcjonalność oraz minimalne wymagania techniczne, a także 

administrowanie TOPSOR, 

2)   warunki organizacyjno-techniczne gromadzenia, przetwarzania i pobierania danych 

zgromadzonych w TOPSOR 

- uwzględniając konieczność zapewnienia współpracy systemu informatycznego 

wykorzystywanego przez dysponenta jednostki z TOPSOR oraz umożliwienia 

powszechnej dostępności danych, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu 

bezpieczeństwa tych danych. 

[13. Zadania administratora, o którym mowa w ust. 11, mogą być finansowane w formie 

dotacji celowej z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do 

spraw zdrowia, na podstawie umowy zawartej między ministrem właściwym do spraw 

zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia.] 

<13. Zadania administratora TOPSOR mogą być finansowane w formie dotacji celowej 

z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw 

zdrowia, na podstawie umowy zawartej między ministrem właściwym do spraw 

zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia.> 
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U S T A W A   z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523) 

 

Art. 37a. 

W przypadku leku stosowanego w ramach programu lekowego, jako technologia lekowa o 

wysokiej wartości klinicznej oraz technologia lekowa o wysokim poziomie 

innowacyjności, dla którego: 

1)   uchylono decyzję administracyjną o objęciu refundacją lub 

2)   nie wydano kolejnej decyzji o objęciu refundacją 

- wnioskodawca zapewnia bezpłatnie kontynuację leczenia świadczeniobiorcom, którzy 

rozpoczęli terapię przed dniem uchylenia albo wygaśnięcia decyzji. 

 

<Art. 37b. 

1. Lek lub środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego stosowany w 

ramach programu lekowego lub chemioterapii, dla którego nie wydano kolejnej 

decyzji o objęciu refundacją, a który jest dostępny na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przy jednoczesnym braku alternatywnej opcji terapeutycznej w ramach 

tego programu lekowego lub chemioterapii, za zgodą ministra właściwego do spraw 

zdrowia wydaną na wniosek Prezesa Funduszu, może być finansowany przez tego 

Prezesa na dotychczasowych warunkach wynikających z ostatniej decyzji o objęciu 

refundacją dotyczącej tego leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyłącznie świadczeniobiorcom, którzy rozpoczęli proces leczenia w 

tym programie lub w chemioterapii najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania tej 

decyzji, do ukończenia terapii, nie dłużej jednak niż przez okres roku od dnia 

zakończenia obowiązywania decyzji o objęciu refundacją leku lub środka 

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego stosowanego w ramach 

programu lekowego lub chemioterapii. 

2. W celu objęcia finansowaniem leku lub środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, o którym mowa w ust. 1, podmiot odpowiedzialny, o 

którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, składa 

wniosek do Prezesa Funduszu, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia 

pierwszego obwieszczenia, o którym mowa w art. 37 ust. 1, wydanego po wygaśnięciu 

ostatniej decyzji, o której mowa w ust. 1.  
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3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 

1) oznaczenie (firmę) wnioskodawcy, adres siedziby albo miejsca wykonywania 

działalności gospodarczej, imię i nazwisko, telefon, telefaks, adres poczty 

elektronicznej i adres korespondencyjny osoby upoważnionej do jego 

reprezentowania w sprawie tego wniosku; 

2) datę i numer ostatniej decyzji, o której mowa w ust. 1. 

4. Do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych zgodnie z ust. 1 stosuje się 

odpowiednio przepisy dotyczące programów lekowych.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 479) 

Art. 41. 

1. Na podstawie uchwał o stwierdzeniu lub przyznaniu prawa wykonywania zawodu 

okręgowa rada pielęgniarek i położnych dokonuje wpisu do okręgowego rejestru 

pielęgniarek i położnych i wydaje dokument "Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki", 

"Prawo wykonywania zawodu położnej", "Ograniczone prawo wykonywania zawodu 

pielęgniarki" albo "Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej". 

1a. W przypadku utraty dokumentów, o których mowa w ust. 1, właściwa okręgowa rada 

pielęgniarek i położnych wydaje na wniosek pielęgniarki albo położnej duplikat 

utraconego dokumentu. 

<1b. Minister właściwy do spraw zdrowia może upoważnić Naczelną Radę Pielęgniarek i 

Położnych do wykonania w jego imieniu zadań określonych w art. 14, art. 18, art. 34 

ust. 2 i 3, art. 35, art. 36 ust. 1 i art. 37–39 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o 

dokumentach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 725 i 1517 oraz z 2021 r. poz. 981). 

1c. Dokumenty „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki”, „Prawo wykonywania 

zawodu położnej”, „Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” 

oraz „Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej” potwierdzające 

przyznanie prawa, o którym mowa w art. 28, art. 29, art. 31, art. 32 i art. 35–36, 

zawierają: 

1) nazwę dokumentu – „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” albo „Prawo 

wykonywania zawodu położnej”, albo „Ograniczone prawo wykonywania zawodu 
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pielęgniarki”, albo „Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej” i nazwę 

dokumentu w języku angielskim; 

2) imię (imiona) i nazwisko pielęgniarki albo położnej; 

3) tytuł zawodowy; 

4) wizerunek twarzy pielęgniarki albo położnej, zgodny z zasadami określonymi 

w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r. poz. 816 i 

1000); 

5) numer prawa wykonywania zawodu albo numer ograniczonego prawa wykonywania 

zawodu; 

6) datę uzyskania prawa wykonywania zawodu albo datę uzyskania ograniczonego 

prawa wykonywania zawodu; 

7) wskazanie organu przyznającego prawo wykonywania zawodu albo wskazanie 

organu przyznającego ograniczone prawo wykonywania zawodu; 

8) wpis lub adnotacje urzędowe; 

9) wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej; 

10) adnotację o treści odpowiednio: „Prawo wykonywania zawodu jest dokumentem 

uprawniającym do wykonywania zawodu pielęgniarki na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej” albo „Prawo wykonywania zawodu jest dokumentem 

uprawniającym do wykonywania zawodu położnej na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej”, albo „Ograniczone prawo wykonywania zawodu jest dokumentem 

uprawniającym do wykonywania zawodu pielęgniarki na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej”, albo „Ograniczone prawo wykonywania zawodu 

jest dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu położnej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej”; 

11) numer seryjny dokumentu; 

12) elementy zabezpieczające przed przerobieniem, podrobieniem i sfałszowaniem 

uwzględniające minimalne zabezpieczenia dla dokumentów publicznych kategorii 

drugiej określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 22 

listopada 2018 r. o dokumentach publicznych.> 

[2. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i 

Położnych, określi, w drodze rozporządzenia, wzory dokumentów, o których mowa w ust. 

1, mając na względzie treść informacji, jakie mają znajdować się w tych dokumentach.] 
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<2. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady 

Pielęgniarek i Położnych, określi, w drodze rozporządzenia, wzory dokumentów, 

o których mowa w ust. 1, oraz szczegółowe rodzaje zabezpieczenia ich przed 

przerobieniem, podrobieniem lub użyciem przez osobę nieuprawnioną, kierując 

się koniecznością zapewnienia ochrony danych osobowych oraz sposobem 

użytkowania dokumentu.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 

553) 

Art. 24. 

1. Na podstawie uchwał o stwierdzeniu lub przyznaniu prawa wykonywania zawodu Krajowa 

Rada Fizjoterapeutów dokonuje wpisu do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów i wydaje 

dokument "Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty". 

<1a. Minister właściwy do spraw zdrowia może upoważnić Krajową Radę 

Fizjoterapeutów do wykonania w jego imieniu zadań określonych w art. 14, art. 18, 

art. 34 ust. 2 i 3, art. 35, art. 36 ust. 1 i art. 37–39 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. 

o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 725 i 1517 oraz z 2021 r. poz. 981). 

1b. Dokument „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” potwierdzający przyznanie 

prawa, o którym mowa w art. 13 i art. 21, zawiera: 

1) nazwę dokumentu – „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”; 

2) numer PESEL, a w przypadku jego braku – cechy dokumentu potwierdzającego 

tożsamość, nazwę, numer dokumentu i kraj wydania; 

3) numer prawa wykonywania zawodu; 

4) datę i numer uchwały Krajowej Rady Fizjoterapeutów; 

5) podpis Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów; 

6) imię (imiona) i nazwisko fizjoterapeuty; 

7) wizerunek twarzy fizjoterapeuty, zgodny z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 

sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r. poz. 816 i 1000); 

8) numer i serię dokumentu; 
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9) adnotację o treści: „Prawo wykonywania zawodu jest jedynym dokumentem 

potwierdzającym prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej”; 

10) adnotację o treści: „Fizjoterapeuta wykonuje zawód z należytą starannością, zgodnie 

z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego 

bezpieczeństwo i wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej.”; 

11) wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej; 

12) elementy zabezpieczające przed przerobieniem, podrobieniem i sfałszowaniem 

uwzględniające minimalne zabezpieczenia dla dokumentów publicznych kategorii 

drugiej określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 22 

listopada 2018 r. o dokumentach publicznych.> 

[2. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady 

Fizjoterapeutów, określi, w drodze rozporządzenia, wzór dokumentu "Prawo 

wykonywania zawodu fizjoterapeuty", mając na względzie treść informacji, jakie mają 

znajdować się w tym dokumencie.] 

<2. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady 

Fizjoterapeutów, określi, w drodze rozporządzenia, wzór dokumentu „Prawo 

wykonywania zawodu fizjoterapeuty” oraz szczegółowe rodzaje zabezpieczenia go 

przed przerobieniem, podrobieniem lub użyciem przez osobę nieuprawnioną, 

kierując się koniecznością zapewnienia ochrony danych osobowych oraz sposobem 

użytkowania dokumentu.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 399, 999, 

1096 i 1905 oraz z 2020 r. poz. 1493 i 2401) 

 

Art. 18. 

[1. Do dnia 31 grudnia 2026 r. administratorem danych przetwarzanych w systemie, 

zarządzającym trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym, w którym są 

przetwarzane dane o liczbie osób i czasie oczekiwania na udzielenie świadczenia 

zdrowotnego w szpitalnym oddziale ratunkowym, zwanym dalej "TOPSOR", o którym 
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mowa w art. 33a ust. 4 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, jest podmiot leczniczy utworzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia w 

celu realizacji zadań lotniczych zespołów ratownictwa medycznego.] 

<1. Do dnia 31 grudnia 2026 r. „administratorem TOPSOR”, o którym mowa w art. 33a 

ust. 4a ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 24 czerwca 

2021 r. o zmianie ustawy o Agencji Badań Medycznych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. …), jest podmiot leczniczy utworzony przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia w celu realizacji zadań lotniczych zespołów 

ratownictwa medycznego.> 

2. 
(4)

 W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. wydatki związane z 

utworzeniem TOPSOR i jego wdrożeniem w szpitalnych oddziałach ratunkowych mogą 

być dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa z części, której dysponentem jest 

minister właściwy do spraw zdrowia, na podstawie umowy zawartej między ministrem 

właściwym do spraw zdrowia a podmiotem leczniczym, o którym mowa w ust. 1. 

3. 
(5)

 W okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2026 r. finansowanie zadań, o 

których mowa w ust. 1, odbywa się z dotacji celowej z budżetu państwa z części, której 

dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia, na podstawie umowy zawartej 

między ministrem właściwym do spraw zdrowia a podmiotem leczniczym, o którym 

mowa w ust. 1. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 97) 

 

Art. 17. 

1. Okręgowa rada aptekarska, a w przypadku obywatela państwa członkowskiego innego niż 

obywatel polski - NRA, niezwłocznie po złożeniu ślubowania, o którym mowa w art. 16, 

wydaje farmaceucie dokument "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty". 

2. Dokument "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty" zawiera: 

1)   nazwę dokumentu - "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty" i odpowiednio nazwę 

dokumentu w języku angielskim; 

2)   numer prawa wykonywania zawodu; 

3)   datę uzyskania prawa wykonywania zawodu; 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2365801:part=a33(a)u4&full=1
javascript:void(0)
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4)   wskazanie organu przyznającego prawo wykonywania zawodu; 

5)   imię (imiona) i nazwisko farmaceuty; 

6)   tytuł zawodowy; 

[7)   wizerunek twarzy;] 

<7) wizerunek twarzy farmaceuty, zgodny z zasadami określonymi w ustawie z dnia 

6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r. poz. 816 i 1000);> 

8)   numer seryjny dokumentu; 

9)   adnotację o treści: "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty jest dokumentem 

uprawniającym do wykonywania zawodu farmaceuty na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej."; 

10)  adnotację o treści: "Aktualne informacje dotyczące prawa wykonywania zawodu 

farmaceuty znajdują się w rejestrze farmaceutów."; 

11)  wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej; 

12)  dwuwymiarowy kod graficzny; 

13)  elementy zabezpieczające przed podrobieniem i sfałszowaniem. 

3. Dokument "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty" w postaci elektronicznej: 

1)   zawiera dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1-7 oraz 9; 

2)   opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo kwalifikowaną pieczęcią 

elektroniczną. 

<3a. Minister właściwy do spraw zdrowia może upoważnić Naczelną Radę Aptekarską 

do wykonania w jego imieniu zadań określonych w art. 14, art. 18, art. 34 ust. 2 i 3, 

art. 35, art. 36 ust. 1 i art. 37–39 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach 

publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 725 i 1517 oraz z 2021 r. poz. 981).> 

4. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii NRA, określi, w drodze 

rozporządzenia, wzór dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty" oraz rodzaje 

zabezpieczenia przed przerobieniem, podrobieniem lub sfałszowaniem, kierując się 

koniecznością zapewnienia ochrony danych osobowych oraz uwzględniając sposób 

użytkowania dokumentu, a także potrzebę zapewnienia przejrzystości dokumentu. 

 


