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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 9 marca 2022 r. 

 

o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa 

 

(druk nr 653) 

 

U S T A W A   z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 

i 1834) 

Art.  10. 

1. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między 

jednostkami samorządu terytorialnego. 

2. Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego 

mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać 

pomocy, w tym pomocy finansowej. 

<3. Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu 

terytorialnego mogą udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej, społecznościom 

lokalnym i regionalnym innych państw. Podstawą udzielania tej pomocy jest 

uchwała organu stanowiącego gminy, związku międzygminnego lub właściwego 

organu statutowego stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) 

<Art. 52zf. 

1. Kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia rzeczy lub 

praw będących przedmiotem darowizn przekazanych w okresie od dnia 24 lutego 

2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom 

działań wojennych na terytorium Ukrainy: 
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1) organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub równoważnym 

organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku 

publicznego obowiązujących na terytorium Ukrainy, 

2) jednostkom samorządu terytorialnego, 

3) Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, 

4) podmiotom wykonującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium 

Ukrainy działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego 

– o ile koszty wytworzenia lub cena nabycia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania 

przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne. 

2. Kosztem uzyskania przychodów są koszty poniesione z tytułu nieodpłatnego 

świadczenia, którego celem jest przeciwdziałanie skutkom działań wojennych na 

terytorium Ukrainy, realizowanego w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 

31 grudnia 2022 r. na rzecz podmiotów wymienionych w ust. 1, o ile nie zostały 

zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne. 

 

Art. 52zg. 

Do przychodów nie zalicza się wartości darowizn oraz nieodpłatnych świadczeń, 

o których mowa w art. 52zf, otrzymanych w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 

31 grudnia 2022 r. przez podatników, o których mowa w art. 52zf ust. 1. 

 

Art. 52zh. 

Zwalnia się od podatku dochodowego pomoc humanitarną otrzymaną w okresie od dnia 

24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. przez podatników będących 

obywatelami Ukrainy, którzy w tym okresie przybyli z terytorium Ukrainy, na 

skutek toczących się na tym terytorium działań wojennych, na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 52zi. 

Zwalnia się od podatku dochodowego świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 13 

ustawy z dnia 9 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. …).> 
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U S T A W A   z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) 

 

Art. 93g. 

1. Przeprowadzenie rozmowy sprawdzającej podlega opłacie. Opłata stanowi dochód budżetu 

państwa.  

2. Wysokość opłaty stanowi sumę kosztów wynagrodzenia członków komisji i tłumacza.  

3. Kurator oświaty zwalnia z opłaty:  

1) wnioskodawcę, o którym mowa w art. 93a [pkt 1];  

2) wnioskodawcę, który pobiera zasiłek, o którym mowa w art. 37 lub art. 38 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub pobierał taki zasiłek w okresie ostatnich 2 lat 

poprzedzających złożenie wniosku odpowiednio o uzna-nie świadectwa lub innego 

dokumentu, o którym mowa w art. 93 ust. 3, albo potwierdzenie wykształcenia lub 

uprawnień do kontynuacji nauki, o którym mowa w art. 93a.  

4. Kurator oświaty może rozłożyć obowiązek uiszczenia opłaty na raty, jeżeli przemawia za 

tym ważny interes wnioskodawcy.  

5. Jeżeli rozmowa sprawdzająca nie odbyła się z przyczyn losowych lub zdrowotnych 

dotyczących wnioskodawcy, wniesiona opłata lub jej część może podlegać zwrotowi. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.) 

Art. 38w. 

1. Kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia rzeczy lub 

praw będących przedmiotem darowizn przekazanych w okresie od dnia 24 lutego 

2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom 

działań wojennych na terytorium Ukrainy: 

1) organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub równoważnym 

organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku 

publicznego obowiązujących na terytorium Ukrainy, 

2) jednostkom samorządu terytorialnego, 

3) Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, 
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4) podmiotom wykonującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium 

Ukrainy działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego 

– o ile koszty wytworzenia lub cena nabycia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania 

przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne. 

2. Kosztem uzyskania przychodów są koszty poniesione z tytułu nieodpłatnego 

świadczenia, którego celem jest przeciwdziałanie skutkom działań wojennych na 

terytorium Ukrainy, realizowanego w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 

31 grudnia 2022 r. na rzecz podmiotów wymienionych w ust. 1, o ile nie zostały 

zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne. 

 

Art. 38x. 

Do przychodów nie zalicza się wartości darowizn i nieodpłatnych świadczeń, o których 

mowa w art. 38w, otrzymanych w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 

31 grudnia 2022 r. przez podatników, o których mowa w art. 38w ust. 1. 

 

Art. 38y. 

Dla celów obliczenia straty oraz udziału dochodów w przychodach, o których mowa 

w art. 24ca ust. 1, nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów, o których 

mowa w art. 38w, poniesionych w okresie wskazanym w tym przepisie. 

 

Art. 38z. 

Zwalnia się od podatku dochodowego świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 13 

ustawy z dnia 9 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. …). 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 

poz. 790, 1559 i 2232) 

Art.  7. 

1. Cudzoziemcowi niebędącemu obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

okręgowa rada lekarska właściwa ze względu na zamierzone miejsce wykonywania 

zawodu przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu 
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lekarza dentysty na czas nieokreślony albo na czas określony, jeżeli spełnia następujące 

warunki: 

1)   posiada: 

a) dyplom lekarza albo lekarza dentysty wydany: 

– przez polską szkołę wyższą lub 

– w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub 

– w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, pod warunkiem że dyplom 

został uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny zgodnie z przepisami o 

szkolnictwie wyższym i nauce oraz że spełnia minimalne wymogi kształcenia określone w 

przepisach Unii Europejskiej albo 

b) dyplom lekarza albo lekarza dentysty wydany w innym państwie niż państwo 

członkowskie Unii Europejskiej i świadectwo złożenia LEW albo LDEW; 

2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

3) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty; 

4) wykazuje nienaganną postawę etyczną; 

5) wykazuje znajomość języka polskiego określoną w ust. 3; 

6) odbył staż podyplomowy; 

7) złożył z wynikiem pozytywnym Lekarski Egzamin Końcowy lub Lekarsko-Dentystyczny 

Egzamin Końcowy; przepis art. 5 ust. 5 stosuje się odpowiednio; 

8) uzyskał prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

1a. Cudzoziemcowi, o którym mowa w ust. 1, zamierzającemu wykonywać zawód na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w celu odbycia kształcenia 

podyplomowego w określonej formie lub odbycia kształcenia w szkole doktorskiej w celu 

uzyskania stopnia naukowego albo uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach 

rozwojowych, przyznaje się prawo wykonywania zawodu na czas określony, jeżeli spełnia 

warunki określone w ust. 1. 

1b. Prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w ust. 1a, przyznaje się wyłącznie na okres 

kształcenia podyplomowego w określonej formie lub trwania studiów, lub prowadzenia 

badań naukowych i prac rozwojowych we wskazanym miejscu kształcenia, studiów lub 

prowadzenia badań. 

2. Cudzoziemcowi, o którym mowa w ust. 1, w celu odbycia stażu podyplomowego przyznaje 

się prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu lekarza 
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dentysty na czas odbywania tego stażu, jeżeli spełnia warunki określone w ust. 1 pkt 1-5 i 

8. 

2a. Osobie, która uzyskała kwalifikacje poza terytorium państw członkowskich Unii 

Europejskiej, można udzielić zgody na wykonywanie zawodu lekarza albo zgody na 

wykonywanie zawodu lekarza dentysty oraz przyznać prawo wykonywania zawodu 

lekarza albo prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, na określony zakres czynności 

zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie leczniczym, jeżeli spełnia 

następujące warunki: 

1) złożyła oświadczenie, że wykazuje znajomość języka polskiego wystarczającą do 

wykonywania powierzonego jej zakresu czynności zawodowych; 

2) uzyskała zaświadczenie od podmiotu leczniczego zawierające wykaz komórek 

organizacyjnych zakładu leczniczego i okres planowanego zatrudnienia ze wskazaniem 

zakresu czynności zawodowych zgodnego z posiadanym tytułem specjalisty w określonej 

dziedzinie medycyny; 

3) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

4) jej stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty; 

5) wykazuje nienaganną postawę etyczną; 

6) ma co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe jako lekarz specjalista lub lekarz 

dentysta specjalista w danej dziedzinie, uzyskane w okresie pięciu lat bezpośrednio 

poprzedzających uzyskanie zaświadczenia, o którym mowa w pkt 2; 

7) posiada dyplom lekarza, lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej 

pięcioletnich studiów, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii 

Europejskiej, jeżeli dyplom lub jego duplikat jest zalegalizowany przez konsula 

Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego 

systemie szkolnictwa wyższego wydano ten dyplom, albo na dyplomie lub jego duplikacie 

umieszczono albo dołączono do dokumentu apostille, jeżeli dyplom został wydany przez 

uprawniony organ właściwy dla państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg 

legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 

października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 938), na którego terytorium lub w którego 

systemie szkolnictwa wyższego wydano ten dyplom; 

8) posiada dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty, wydany w innym państwie 

niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli dyplom lub jego duplikat jest 

zalegalizowany przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na 

http://lex.senat.pl/#/document/17198449?cm=DOCUMENT
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którego terytorium lub w którego systemie szkolnictwa wyższego wydano ten dyplom, 

albo na dyplomie lub jego duplikacie umieszczono albo dołączono do dokumentu 

apostille, jeżeli dyplom został wydany przez uprawniony organ właściwy dla państwa 

będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów 

urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r., na którego terytorium 

lub w którego systemie szkolnictwa wyższego wydano ten dyplom; 

9) odbyła szkolenie specjalizacyjne odpowiadające w istotnych elementach merytorycznych 

programowi szkolenia specjalizacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej. 

2aa. Minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej wykaz 

dokumentów poświadczających spełnienie warunków, o których mowa w ust. 2a pkt 3-5 i 

9. 

2b. Zgody określonej w ust. 2a udziela, w drodze decyzji administracyjnej, minister właściwy 

do spraw zdrowia na wniosek osoby, o której mowa w ust. 2a. Decyzji tej nadaje się rygor 

natychmiastowej wykonalności. W decyzji określa się zakres czynności zawodowych oraz 

okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie leczniczym wskazane w zaświadczeniu, o 

którym mowa w ust. 2a pkt 2. Minister właściwy do spraw zdrowia może odstąpić od 

warunku zalegalizowania dyplomów lub duplikatów oraz posiadania apostille dyplomów 

lub ich duplikatów, o których mowa w ust. 2a pkt 7 i 8, jeżeli spełnienie tego warunku jest 

niemożliwe lub znacząco utrudnione. 

2c. W celu udzielenia zgody, o której mowa w ust. 2a, minister właściwy do spraw zdrowia 

może wystąpić o opinię do: 

1) konsultanta krajowego właściwego w danej dziedzinie medycyny, a w przypadku jego 

braku do konsultanta krajowego w dziedzinie pokrewnej albo 

2) konsultanta wojewódzkiego właściwego w danej dziedzinie medycyny albo w dziedzinie 

pokrewnej, na obszarze województwa, gdzie osoba, o której mowa w ust. 2a, zamierza 

wykonywać zawód 

- przekazując mu dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w ust. 2a, a 

także, jeżeli to konieczne, inne dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji 

zawodowych odpowiadających zakresowi świadczeń zdrowotnych wskazanych w 

zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 2a pkt 2. 

2d. Konsultant, o którym mowa w ust. 2c, w terminie 7 dni od dnia przekazania dokumentów 

dokonuje oceny, czy osoba, o której mowa w ust. 2a, odbyła szkolenie specjalizacyjne 

odpowiadające w istotnych elementach merytorycznych programowi szkolenia 
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specjalizacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej i wydaje opinię na temat kwalifikacji 

lekarza albo lekarza dentysty oraz wydaje opinię na temat określonego zakresu czynności 

zawodowych, czasu i miejsca zatrudnienia w podmiocie wykonującym działalność 

leczniczą. 

2e. Na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 2b, okręgowa rada lekarska przyznaje 

adresatowi tej decyzji prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania 

zawodu lekarza dentysty, na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce 

jego wykonywania wskazane w tej decyzji. Okręgowa rada lekarska przyznaje prawo 

wykonywania zawodu oraz wydaje dokument "Prawo wykonywania zawodu lekarza" albo 

"Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty", w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

decyzji, o której mowa w ust. 2b, i wpisuje lekarza albo lekarza dentystę, któremu 

przyznała prawo wykonywania zawodu na listę, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z 

dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich. W dokumencie "Prawo wykonywania zawodu 

lekarza" lub "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty" zamieszcza się informację o 

zakresie czynności zawodowych, okresie i miejscu wykonywania zawodu. W przypadku 

odmowy przyznania prawa wykonywania zawodu okręgowa rada lekarska niezwłocznie 

informuje o tym ministra właściwego do spraw zdrowia, wskazując przyczyny takiego 

rozstrzygnięcia. 

2f. Podmiot, o którym mowa w ust. 2a pkt 2, zatrudnia lekarza albo lekarza dentystę na 

podstawie umowy o pracę na czas określony nie dłuższy niż okres do dnia upływu 

ważności prawa wykonywania zawodu, o którym mowa w ust. 2a. Przepisu art. 25
1
 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy nie stosuje się. 

2g. Lekarz albo lekarz dentysta, o którym mowa w ust. 2f, wykonuje świadczenia zdrowotne 

przez okres 1 roku pod nadzorem opiekuna będącego lekarzem posiadającym 

specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny wyznaczonego 

przez kierownika podmiotu, o którym mowa w ust. 2a pkt 2. 

2h. Okręgowa rada lekarska po otrzymaniu od podmiotu, o którym mowa w ust. 2a pkt 2, 

powiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę skreśla lekarza albo lekarza dentystę z listy, 

o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, jeżeli w 

terminie miesiąca od dnia rozwiązania tej umowy lekarz albo lekarz dentysta nie 

poinformuje okręgowej izby lekarskiej o zaistnieniu jednego z przypadków, o których 

mowa w ust. 2i. 

http://lex.senat.pl/#/document/16789274?unitId=art(25(1))&cm=DOCUMENT
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2i. Lekarz albo lekarz dentysta, posiadający prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w 

ust. 2e, nie może na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonywać zawodu poza 

podmiotem leczniczym, o którym mowa w ust. 2a pkt 2, z wyjątkiem przypadku, gdy: 

1) na wniosek lekarza albo lekarza dentysty, zgody na wykonywanie zawodu w innym 

podmiocie udzielił minister właściwy do spraw zdrowia, w drodze decyzji 

administracyjnej, której nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, na podstawie 

zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2a pkt 2, wydanego przez kolejny podmiot 

leczniczy, w którym występuje szczególnie duże zapotrzebowanie na świadczenia 

zdrowotne udzielane przez lekarzy lub lekarzy dentystów; 

2) minister właściwy do spraw zdrowia skierował lekarza albo lekarza dentystę w drodze 

decyzji administracyjnej do pracy w podmiocie leczniczym, w którym występuje 

szczególnie duże zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy lub 

lekarzy dentystów; 

3) lekarz albo lekarz dentysta został skierowany do pracy przy zwalczaniu epidemii na 

podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 

159, 180 i 255)[.]  <;> 

<4) lekarz albo lekarz dentysta udziela świadczeń zdrowotnych w podmiotach 

leczniczych udzielających świadczeń osobom, których pobyt na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy 

z dnia 9 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. …).> 

2j. Prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w ust. 2a, wygasa w przypadku: 

1) uzyskania przez lekarza albo lekarza dentystę prawa wykonywania zawodu, o którym 

mowa w ust. 1; 

2) skreślenia z listy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach 

lekarskich; 

3) upływu czasu, na który zostało wydane; 

4) ubezwłasnowolnienia całkowitego albo częściowego lekarza albo lekarza dentysty; 

5) złożenia przez lekarza albo lekarza dentystę oświadczenia o zrzeczeniu się tego prawa; 

6) śmierci lekarza albo lekarza dentysty. 

http://lex.senat.pl/#/document/17507739?unitId=art(47)&cm=DOCUMENT
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2k. Prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w ust. 2a, jest wydawane na okres nie 

dłuższy niż 5 lat. Nie można przedłużyć ani wydać nowego prawa wykonywania zawodu 

na warunkach określonych w ust. 2a po upływie 5 lat od daty jego wydania. 

3. Cudzoziemcowi, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się prawo wykonywania zawodu, o 

którym mowa w ust. 1, 1a i 2, jeżeli ukończył studia medyczne w języku polskim albo 

jeżeli wykazał znajomość języka polskiego niezbędną do wykonywania zawodu lekarza 

lub lekarza dentysty potwierdzoną egzaminem z języka polskiego. 

3a. (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. Przepisy art. 6 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio. 

6. Egzamin, o którym mowa w ust. 3, przeprowadza Naczelna Rada Lekarska. 

6a. W celu przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w ust. 3, Naczelna Rada Lekarska 

powołuje sześcioosobową komisję egzaminacyjną, w której skład wchodzą lekarze o 

odpowiednio wysokich kwalifikacjach, w tym co najmniej dwóch legitymujących się 

tytułem specjalisty z wybranej dziedziny medycznej, oraz co najmniej jedna osoba 

posiadająca wykształcenie wyższe na kierunku filologia polska. Komisja egzaminacyjna 

wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i sekretarza. Sekretarz komisji 

sporządza protokół przebiegu egzaminu, a podpisują go członkowie i przewodniczący. 

7. Opłatę za egzamin, o którym mowa w ust. 3, ponosi osoba zdająca, a wpływy z tego tytułu 

stanowią przychód Naczelnej Rady Lekarskiej. 

8. (uchylony). 

9. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii osobie, która 

uzyskała kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty poza terytorium państw członkowskich 

Unii Europejskiej, można udzielić zgody na wykonywanie zawodu lekarza albo zgody na 

wykonywanie zawodu lekarza dentysty oraz przyznać warunkowe prawo wykonywania 

zawodu lekarza albo warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, jeżeli 

osoba ta spełnia warunki, o których mowa w ust. 2a pkt 3-5 i 7. 

10. W przypadku posiadania przez osobę, o której mowa w ust. 9, dyplomu potwierdzającego 

uzyskanie tytułu specjalisty, o którym mowa w ust. 2a pkt 8, osoba ta może uzyskać 

zgodę na samodzielne wykonywanie zawodu, z zastrzeżeniem ust. 14. W przypadku 

niespełniania warunku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, osoba, o której mowa w ust. 

9, może uzyskać zgodę na wykonywanie zawodu pod nadzorem lekarza albo lekarza 

dentysty posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty. 



- 11 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

11. Od osoby, o której mowa w ust. 9 i 10, nie jest wymagane zalegalizowanie dyplomów lub 

duplikatów oraz posiadanie apostille dyplomów lub ich duplikatów, o których mowa w 

ust. 2a pkt 7 i 8. 

12. Zgody, o której mowa w ust. 9 i 10, udziela minister właściwy do spraw zdrowia, w 

drodze decyzji administracyjnej, na wniosek osoby, o której mowa w ust. 9 i 10. Decyzji 

tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Przepisy ust. 2c i 2d stosuje się 

odpowiednio. W decyzji określa się, czy dana osoba może wykonywać zawód 

samodzielnie, czy pod nadzorem lekarza albo lekarza dentysty posiadającego specjalizację 

II stopnia lub tytuł specjalisty. 

13. Na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 12, okręgowa rada lekarska przyznaje 

adresatowi tej decyzji warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza albo warunkowe 

prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty. Okręgowa rada lekarska przyznaje 

warunkowe prawo wykonywania zawodu oraz wydaje dokument "Prawo wykonywania 

zawodu lekarza" albo "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty", w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania decyzji, o której mowa w ust. 12, i wpisuje lekarza albo lekarza 

dentystę, któremu przyznała warunkowe prawo wykonywania zawodu na listę, o której 

mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich. W dokumencie 

"Prawo wykonywania zawodu lekarza" albo "Prawo wykonywania zawodu lekarza 

dentysty" zamieszcza się informację, że dane prawo wykonywania zawodu jest prawem 

warunkowym oraz wskazuje się, czy lekarz albo lekarz dentysta wykonuje zawód 

samodzielnie, czy pod nadzorem odpowiednio lekarza albo lekarza dentysty 

posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty. W przypadku odmowy 

przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu okręgowa rada lekarska 

niezwłocznie informuje o tym ministra właściwego do spraw zdrowia, wskazując 

przyczyny takiego rozstrzygnięcia. 

14. Lekarz albo lekarz dentysta posiadający warunkowe prawo wykonywania zawodu, o 

którym mowa w ust. 13, uprawniające do samodzielnego wykonywania zawodu, przez 

pierwsze 3 miesiące zatrudnienia w zawodzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

wykonuje zawód pod nadzorem odpowiednio lekarza albo lekarza dentysty posiadającego 

specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty. 

15. Lekarz albo lekarz dentysta posiadający warunkowe prawo wykonywania zawodu, o 

którym mowa w ust. 13, nie może na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonywać 

zawodu poza podmiotem leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń 
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zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19. Lekarz albo lekarz dentysta zgłasza 

ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w jakim podmiocie leczniczym i na jaki okres 

został zatrudniony, w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń 

zdrowotnych w tym podmiocie. Brak dokonania zgłoszenia może stanowić podstawę do 

cofnięcia zgody, o której mowa w ust. 9 i 10. Cofnięcie zgody następuje w drodze decyzji 

administracyjnej. 

16. Minister właściwy do spraw zdrowia może udzielić, w drodze decyzji administracyjnej, 

zgody na wykonywanie zawodu przez lekarza albo lekarza dentystę, posiadającego 

warunkowe prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w ust. 13, poza podmiotem 

leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na 

COVID-19. Decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Zgody tej 

udziela się na wniosek lekarza albo lekarza dentysty. W decyzji wskazuje się podmiot, w 

którym dany lekarz lub lekarz dentysta będzie wykonywać zawód. 

<16a. Lekarz lub lekarz dentysta, posiadający warunkowe prawo wykonywania zawodu, 

o którym mowa w ust. 13, może w ramach wykonywania zawodu lekarza lub lekarza 

dentysty udzielać świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych udzielających 

świadczeń osobom, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 

uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2022 r. o 

pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa. Wykonywanie zawodu w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń 

ofiarom konfliktu zbrojnego na Ukrainie nie wymaga zgody, o której mowa 

w ust. 16.> 

17. Warunkowe prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w ust. 13, zachowuje ważność 

przez okres 5 lat od dnia jego wydania. 

18. Warunkowe prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w ust. 13, wygasa w 

przypadku: 

1) uzyskania przez lekarza albo lekarza dentystę prawa wykonywania zawodu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na innej podstawie; 

2) wydania decyzji, o której mowa w ust. 22; 

3) skreślenia z listy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach 

lekarskich; 

4) upływu 5 lat od dnia jego wydania; 

5) ubezwłasnowolnienia całkowitego albo częściowego lekarza albo lekarza dentysty; 
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6) złożenia przez lekarza albo lekarza dentystę oświadczenia o zrzeczeniu się tego prawa; 

7) śmierci lekarza albo lekarza dentysty. 

19. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa odpowiednio w ust. 2a 

albo 9-11, mogą zostać złożone przez wnioskodawcę do ministra właściwego do spraw 

zdrowia także za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Konsul 

Rzeczypospolitej Polskiej przesyła elektronicznie odwzorowane dokumenty do ministra 

właściwego do spraw zdrowia za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W 

przypadku stwierdzenia przez ministra właściwego do spraw zdrowia, na podstawie 

przesłanych dokumentów, że wnioskodawca spełnia odpowiednie warunki, o których 

mowa w ust. 2a albo 9-11, minister właściwy do spraw zdrowia wydaje decyzję, o której 

mowa w ust. 2b lub 12, i przesyła elektronicznie odwzorowaną decyzję do właściwego 

konsula Rzeczypospolitej Polskiej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Po 

otrzymaniu decyzji, o której mowa w ust. 2b lub 12, konsul ten wydaje wizę, chyba że 

zachodzą podstawy do odmowy jej wydania. 

20. W przypadku powzięcia przez ministra właściwego do spraw zdrowia uzasadnionych 

wątpliwości co do autentyczności dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o 

których mowa w ust. 2a albo 9-11, minister właściwy do spraw zdrowia może zwrócić się 

do konsula Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium państwa, gdzie dokumenty te zostały 

wydane, lub do konsula Rzeczypospolitej Polskiej, do którego dokumenty te zostały 

złożone zgodnie z ust. 19, z wnioskiem o weryfikację autentyczności tych dokumentów. 

21. W przypadku gdy okręgowa rada lekarska nie przyzna prawa wykonywania zawodu w 

terminach, o których mowa w ust. 2e albo 13, lub gdy odmówi przyznania prawa 

wykonywania zawodu, do dnia prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie 

przyznania prawa wykonywania zawodu, lekarz albo lekarz dentysta może wykonywać 

zawód na podstawie i w zakresie określonym w decyzji, o której mowa odpowiednio w 

ust. 2b albo 12, i jest w tym okresie uznawany za lekarza albo lekarza dentystę 

posiadającego odpowiednie prawo wykonywania zawodu. 

22. W przypadku powzięcia przez ministra właściwego do spraw zdrowia wiarygodnych 

informacji, zgodnie z którymi udzielanie świadczeń zdrowotnych przez danego lekarza 

lub lekarza dentystę stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia pacjentów, właściwy 

minister cofa temu lekarzowi lub lekarzowi dentyście zgodę, o której mowa w ust. 2b albo 

9 i 10. Cofnięcie zgody następuje w drodze decyzji administracyjnej, której nadaje się 

rygor natychmiastowej wykonalności. 
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U S T A W A   z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) 

 

Art.  7a. 

<1.> Powiaty, związki i stowarzyszenia powiatów mogą sobie wzajemnie bądź innym 

jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. 

<2. Powiaty, związki i stowarzyszenia powiatów mogą udzielać pomocy, w tym pomocy 

finansowej, społecznościom lokalnym i regionalnym innych państw. Podstawą 

udzielania tej pomocy jest uchwała organu stanowiącego powiatu, związku powiatów 

lub właściwego organ statutowego stowarzyszenia powiatów.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1668 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) 

 

Art.  8a. 

<1.> Województwa mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego 

udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. 

<2. Województwa mogą udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej, społecznościom 

lokalnym i regionalnym innych państw. Podstawą udzielania tej pomocy jest 

w uchwała sejmiku województwa.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1108 i 1918) 

 

Art.  74. 

1. Pomoc socjalną i opiekę medyczną zapewnia się w okresie: 

1) postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, począwszy od dnia 

zgłoszenia się cudzoziemca w ośrodku, z tym że w sytuacjach szczególnych, związanych 
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z zagrożeniem życia lub zdrowia cudzoziemca, opieka medyczna przysługuje od dnia 

złożenia przez cudzoziemca wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej; 

2) 2 miesięcy od dnia doręczenia decyzji ostatecznej w sprawie udzielenia ochrony 

międzynarodowej albo przez okres 14 dni od dnia doręczenia decyzji ostatecznej o 

umorzeniu postępowania, w przypadku gdy postępowanie w sprawie udzielenia ochrony 

międzynarodowej zostało umorzone. 

<1a. Świadczenia pieniężnego można udzielić wnioskodawcy oraz osobie, w imieniu 

której wnioskodawca występuje, bez konieczności zgłoszenia się w ośrodku.> 

2. Pomocy socjalnej i opieki medycznej nie udziela się po upływie: 

1) 14 dni od dnia doręczenia decyzji ostatecznej o umorzeniu postępowania, w przypadku gdy 

postępowanie w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej zostało umorzone; 

2) terminu wykonania obowiązku opuszczenia przez cudzoziemca terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej po wydaniu decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy lub 

udzielenia ochrony uzupełniającej; 

3) 2 miesięcy od dnia doręczenia decyzji ostatecznej w pozostałych przypadkach. 

3. Okres udzielania pomocy socjalnej i opieki medycznej ulega przedłużeniu do dnia, w 

którym cudzoziemiec powinien opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w 

przypadku gdy cudzoziemiec: 

1) złożył wniosek w sprawie przyznania pomocy w dobrowolnym powrocie; 

2) powiadomił na piśmie Szefa Urzędu o zamiarze dobrowolnego powrotu po wydaniu wobec 

niego decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej; 

3) podlega przeniesieniu do innego państwa członkowskiego odpowiedzialnego za 

rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na podstawie 

rozporządzenia 604/2013. 

4. W przypadku gdy w stosunku do małżonków lub ich małoletnich dzieci, przebywających w 

ośrodku toczą się odrębne postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, 

okresy pomocy udzielanej małżonkom i ich małoletnim dzieciom kończą się jednocześnie 

z upływem tego okresu udzielania pomocy, który jest dłuższy. 

 

Art.  106. 

1. Cudzoziemcom masowo przybywającym do Rzeczypospolitej Polskiej, którzy opuścili 

swój kraj pochodzenia lub określony obszar geograficzny, z powodu obcej inwazji, 

wojny, wojny domowej, konfliktów etnicznych lub rażących naruszeń praw człowieka, 

http://lex.senat.pl/#/document/68336766?cm=DOCUMENT
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można udzielić ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na 

to, czy ich przybycie miało charakter spontaniczny, czy też było wynikiem pomocy 

udzielonej im przez Rzeczpospolitą Polską lub społeczność międzynarodową. 

2. Ochrony czasowej udziela się do chwili, gdy możliwy stanie się powrót cudzoziemców do 

uprzedniego miejsca ich zamieszkania, jednakże nie dłużej niż na okres roku. 

3. Jeżeli po upływie roku nie ustaną przeszkody do bezpiecznego powrotu cudzoziemców do 

uprzedniego miejsca ich zamieszkania, okres ochrony czasowej przedłuża się o dalsze 6 

miesięcy, jednak nie więcej niż dwa razy. 

<4. Przepisy niniejszego rozdziału mają zastosowanie w zakresie nieuregulowanym 

odrębnymi przepisami, które określają kategorie osób korzystających w 

Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej.> 

 

Art.  109. 

<1.> Szef Urzędu może odmówić cudzoziemcowi skorzystania z ochrony czasowej, jeżeli: 

1) istnieją uzasadnione podejrzenia, że: 

a) popełnił zbrodnię przeciwko pokojowi, zbrodnię wojenną lub zbrodnię przeciwko 

ludzkości w rozumieniu przepisów prawa międzynarodowego odnoszących się do tych 

zbrodni, 

b) popełnił, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a przed przybyciem na to terytorium 

w celu korzystania z ochrony czasowej, zbrodnię o charakterze niepolitycznym, 

c) dopuścił się czynów sprzecznych z celami i zasadami Organizacji Narodów 

Zjednoczonych; 

2) jego wjazd lub pobyt mogą zagrozić bezpieczeństwu państwa; 

3) został skazany prawomocnym wyrokiem za taką zbrodnię, której charakter wskazuje, że 

jego obecność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogłaby stanowić zagrożenie dla 

jej obywateli. 

<2. Szef Urzędu odmawia skorzystania z ochrony czasowej w drodze decyzji, która jest 

ostateczna.> 

Art.  110. 

1. Cudzoziemcowi korzystającemu z ochrony czasowej wydaje się wizę, jeżeli jest to 

niezbędne do jego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
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[2. Po przyjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcowi korzystającemu z 

ochrony czasowej Szef Urzędu udziela zezwolenia na pobyt czasowy na okres roku i 

wydaje kartę pobytu. 

3. Jeżeli okres ochrony czasowej został przedłużony, Szef Urzędu udziela, z urzędu, kolejnego 

zezwolenia na pobyt czasowy na okres, na który przedłużono udzielanie ochrony czasowej, 

i wydaje kartę pobytu.] 

[4. Za wydanie wizy, karty pobytu i udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy nie pobiera się 

opłat.] 

<4. Za wydanie wizy, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się opłat.> 

<5. Osobie korzystającej z ochrony czasowej Szef Urzędu wydaje, na jej żądanie, 

zaświadczenie potwierdzające korzystanie z ochrony czasowej. 

6. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 5, jest ważne do dnia, w którym upływa okres, 

na jaki udziela się ochrony czasowej zgodnie z decyzją Rady Unii Europejskiej, o 

której mowa w art. 107 ust. 1. W przypadku przedłużenia tego okresu na podstawie 

przepisów prawa Unii Europejskiej, okres ważności zaświadczenia ulega 

stosownemu przedłużeniu z mocy prawa. 

7. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 5, jest wyłącznym dowodem korzystania z 

ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 106 ust. 4, i w 

okresie swojej ważności poświadcza prawo jego posiadacza do pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

8. Za wydanie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 5, nie pobiera się opłaty 

skarbowej.> 

Art.  112. 

[1. Cudzoziemcowi korzystającemu z ochrony czasowej Szef Urzędu zapewnia opiekę 

medyczną oraz przyznaje pomoc przez zakwaterowanie i wyżywienie, z zastrzeżeniem ust. 

4.] 

<1. Osobie korzystającej z ochrony czasowej, której zostało wydane zaświadczenie, o 

którym mowa w art. 110 ust. 5, Szef Urzędu zapewnia, na jej żądanie, opiekę 

medyczną oraz przyznaje pomoc przez zakwaterowanie i wyżywienie albo pomoc w 

postaci świadczenia pieniężnego. W przypadku gdy Szef Urzędu nie ma możliwości 

zapewnienia pomocy przez zakwaterowanie i wyżywienie, udziela świadczenia 

pieniężnego. Zapewnienie pomocy w postaci świadczenia pieniężnego następuje w 

trybie i na zasadach określonych w rozdziale 5 działu II.> 
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<1a. Opiekę medyczną i pomoc, o których mowa w ust. 1, zapewnia się w miarę 

posiadanych środków przez okres nie krótszy niż 2 miesiące, lecz nie dłużej niż przez 

okres ważności zaświadczenia, o którym mowa w art. 110 ust. 5. 

1b. Opieki medycznej i pomocy, o których mowa w ust. 1, nie zapewnia się w przypadku 

korzystania z pomocy socjalnej i opieki medycznej na podstawie przepisów rozdziału 

5 działu II.> 

2. Udzielanie cudzoziemcowi opieki medycznej następuje na podstawie umowy zawartej 

pomiędzy Szefem Urzędu a świadczeniodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 

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

3. Koszty opieki medycznej, o której mowa w ust. 1, z wyłączeniem kosztów określonych w 

przepisach ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi, są finansowane z budżetu państwa z części, której 

dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, ze środków będących w 

dyspozycji Szefa Urzędu. 

4. Cudzoziemcowi korzystającemu z ochrony czasowej, który wykonuje pracę lub wykonuje 

działalność gospodarczą, Szef Urzędu zapewnia opiekę medyczną i pomoc, o której mowa 

w ust. 1, uwzględniając wysokość uzyskiwanego przez cudzoziemca dochodu. 

<5. Do zamówień publicznych niezbędnych do zapewnienia opieki medycznej i pomocy, 

o których mowa w ust. 1, przez Szefa Urzędu, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.> 

 

[Art.  114. 

1. Cudzoziemiec korzystający z ochrony czasowej jest obowiązany poddać się pobraniu 

odcisków linii papilarnych i fotografowaniu. 

2. W uzasadnionych przypadkach cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany 

poddać się badaniom lekarskim oraz niezbędnym zabiegom sanitarnym ciała i odzieży. 

3. Pobranie odcisków linii papilarnych, fotografowanie oraz przeprowadzenie badań 

lekarskich i zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców, o których mowa w ust. 1 

i 2, zapewnia komendant oddziału Straży Granicznej, obejmującego terytorialnym 

zasięgiem działania m.st. Warszawę. 

 

 

 

http://lex.senat.pl/#/document/17127716?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17507739?cm=DOCUMENT
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Art.  115. 

Cudzoziemcowi korzystającemu z ochrony czasowej i nieposiadającemu dokumentu podróży 

Szef Urzędu może wydać polski dokument podróży dla cudzoziemca.] 

 

Art.  117. 

1. Jeżeli małżonek lub małoletnie dziecko cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej 

przebywa poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Szef Urzędu podejmuje działania 

mające na celu połączenie rodziny. 

2. Szef Urzędu może podjąć działania mające na celu połączenie cudzoziemca korzystającego 

z ochrony czasowej z innymi niż określeni w ust. 1 jego bliskimi krewnymi, którzy 

bezpośrednio przed przybyciem cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

prowadzili z nim wspólne gospodarstwo domowe i pozostawali na jego całkowitym lub 

częściowym utrzymaniu. 

[3. Osobom, o których mowa w ust. 1 i 2, wydaje się wizy i udziela zezwolenia na pobyt 

czasowy na zasadach określonych w art. 110.] 

<3. Osobom, o których mowa w ust. 1 i 2, wydaje się wizy i zaświadczenia na zasadach 

określonych w art. 110.> 

4. Do połączenia cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej z członkiem jego rodziny korzystającym z ochrony czasowej na 

terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej stosuje się art. 117a i 117b. 

 

Art.  117b. 

1. Przeniesienie cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej następuje 

za jego zgodą. 

2. Cudzoziemcowi, który podlega przeniesieniu do innego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, Szef Urzędu wydaje przepustkę. 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

przepustki, o której mowa w ust. 2, uwzględniając postanowienia dyrektywy Rady 

2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie minimalnych standardów przyznawania 

tymczasowej ochrony na wypadek masowego napływu wysiedleńców oraz środków 

wspierających równowagę wysiłków między Państwami Członkowskimi związanych z 

przyjęciem takich osób wraz z jego następstwami (Dz. Urz. WE L 212 z 07.08.2001). 

http://lex.senat.pl/#/document/67427692?cm=DOCUMENT
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[4. Z dniem, w którym cudzoziemiec korzystający z ochrony czasowej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej opuszcza to terytorium, traci ważność wydana mu wiza i wygasa 

udzielone zezwolenie na pobyt czasowy.] 

<4. Z dniem, w którym osoba korzystająca z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej 

Polskiej opuszcza to terytorium, traci ważność wydana mu wiza, o której mowa w 

art. 110 ust. 1.> 

Art.  119. 

1. Rejestry w sprawach cudzoziemców, którym udzielana jest ochrona, prowadzi się w 

systemie informatycznym w formie następujących zbiorów: 

1)  rejestru spraw o udzielenie lub pozbawienie ochrony międzynarodowej oraz o udzielenie 

pomocy cudzoziemcom ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej; 

2) (uchylony); 

3) rejestru spraw o udzielenie azylu; 

4) (uchylony); 

5) rejestru spraw o udzielenie ochrony czasowej; 

6) rejestrów odcisków linii papilarnych pobranych od cudzoziemca, który: 

a) złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, 

b) złożył wniosek o udzielenie azylu, 

c) (uchylona), 

[d) korzysta z ochrony czasowej;] 

7) rejestru spraw prowadzonych na podstawie rozporządzenia 604/2013. 

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie dotyczącym cudzoziemców 

ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej, którym udzielono pomocy, 

może być prowadzony także w systemie kartotecznym. 

 

Art.  121. 

1. W rejestrach, o których mowa w art. 119: 

1) w pkt 1, przechowuje się informacje o wnioskach, wydanych postanowieniach, decyzjach 

administracyjnych i wyrokach sądu, zaświadczeniach tożsamości, kartach pobytu i 

dokumentach podróży przewidzianych w Konwencji Genewskiej, informację, czy 

cudzoziemiec jest małoletnim bez opieki, dane, o których mowa w art. 8, oraz dane 

biometryczne dotyczące cudzoziemców objętych postępowaniami, o których mowa w pkt 

1; 

http://lex.senat.pl/#/document/68336766?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16794476?cm=DOCUMENT
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2) (uchylony); 

3) w pkt 3, przechowuje się informacje o wnioskach, wydanych postanowieniach, decyzjach 

administracyjnych i wyrokach sądu, kartach pobytu oraz dane, o których mowa w art. 8, 

dotyczące cudzoziemców objętych postępowaniami, o których mowa w pkt 3; 

4) (uchylony); 

[5) w pkt 5, przechowuje się informacje o decyzjach administracyjnych i kartach pobytu oraz 

dane, o których mowa w art. 8, dotyczące cudzoziemców, którym udzielono ochrony 

czasowej;] 

<5) w pkt 5, przechowuje się informacje o zaświadczeniach, o których mowa w art. 110 

ust. 5, decyzjach administracyjnych, o których mowa w art. 109, oraz dane, o 

których mowa w art. 8, dotyczące osób, które korzystają z ochrony czasowej;> 

6) w pkt 6, przechowuje się informacje o podstawie prawnej i dacie pobrania odcisków linii 

papilarnych, informacje o kartach daktyloskopijnych lub o pobraniu odcisków linii 

papilarnych za pomocą urządzenia do elektronicznego pobierania odcisków oraz dane 

osobowe cudzoziemca dotyczące: 

a) imienia (imion) i nazwiska, 

b) daty i miejsca urodzenia, 

c) obywatelstwa; 

7) w pkt 7, przechowuje się informacje o wnioskach, wydanych decyzjach, miejscu i dacie 

przekroczenia granicy przez wnioskodawcę lub osobę, w imieniu której wnioskodawca 

występuje, przekazywane na podstawie rozporządzenia 604/2013 oraz dane, o których 

mowa w art. 8, dotyczące wnioskodawcy lub osoby, w imieniu której wnioskodawca 

występuje. 

2. Dane biometryczne przechowuje się do dnia odebrania przez cudzoziemca dokumentu 

podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej, a w przypadku jego nieodebrania, do 

dnia upływu ważności tego dokumentu. 

 

 

 

 

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

ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) 

 

http://lex.senat.pl/#/document/68336766?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16794476?cm=DOCUMENT
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Art.  12. 

Przepisy ustawy nie naruszają przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej udzielanych 

bezpłatnie bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie: 

1) (uchylony); 

1a) art. 161 i art. 170 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 374); 

2) art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277); 

3) art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 

r. poz. 852, 1655 i 1818 oraz z 2020 r. poz. 322); 

4) art. 10 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 685); 

5) art. 400a ust. 1 i art. 415 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 

6) przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) - w przypadku 

świadczeń zdrowotnych związanych ze zwalczaniem chorób, zakażeń i chorób zakaźnych; 

7) przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym; 

8) (uchylony); 

9) art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1598); 

10) art. 16 ust. 1 i art. 25 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z 

zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności 

seksualnej innych osób (Dz. U. z 2019 r. poz. 2203 oraz z 2020 r. poz. 278); 

11) art. 20 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub 

pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1802); 

12) art. 17d ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472)[.]  <;> 

<13) art. 37 ustawy z dnia 9 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. …).> 

 

Art.  188. 

1. Fundusz przetwarza dane osobowe ubezpieczonych w celu: 

http://lex.senat.pl/#/document/16787130?unitId=art(161)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16787130?unitId=art(170)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16791032?unitId=art(21)ust(3)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17219465?unitId=art(26)ust(5)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16796239?unitId=art(10)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18053962?unitId=art(400(a))ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18053962?unitId=art(415)ust(1)pkt(5)&cm=DOCUMENT
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1) stwierdzenia istnienia ubezpieczenia zdrowotnego oraz prawa do świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych przez Fundusz; 

2) wystawienia dokumentów uprawniających do korzystania ze świadczeń finansowanych 

przez Fundusz; 

3) stwierdzenia obowiązku płacenia składki i ustalenia kwoty składki; 

4) kontroli rodzaju, zakresu i przyczyny udzielanych świadczeń; 

4a) potwierdzenia udzielenia świadczeń; 

4b) przekazywania świadczeniodawcom informacji istotnych dla procesu udzielania 

świadczeń zdrowotnych dotyczących świadczeniobiorców pozostających pod opieką tych 

świadczeniodawców, a dotyczących świadczeń udzielonych przez innych 

świadczeniodawców; 

5) rozliczenia ze świadczeniodawcami; 

6) rozliczenia z innymi instytucjami lub osobami w zakresie ich zobowiązań wobec 

Funduszu; 

7) kontroli przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości 

finansowania udzielanych świadczeń zdrowotnych; 

8) monitorowania stanu zdrowia i zapotrzebowania ubezpieczonych na świadczenia 

zdrowotne oraz leki i wyroby medyczne, w tym prowadzenia prac analitycznych i 

prognostycznych związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 97; 

8a) monitorowania realizacji indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 

weteranów poszkodowanych; 

9) identyfikacji płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne; 

10) prowadzenia i utrzymywania elektronicznego systemu monitorowania programów 

lekowych, o którym mowa w art. 188c; 

10a) prowadzenia prac analitycznych i prognostycznych związanych z realizacją świadczeń 

opieki zdrowotnej. 

11) prowadzenia i utrzymywania elektronicznego systemu monitorowania programów 

zdrowotnych, o którym mowa w art. 188e; 

12) przypominania o wyznaczonym terminie udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej; 

13) przekazywania świadczeniobiorcom i świadczeniodawcom informacji z zakresu 

profilaktyki i zdrowego trybu życia, uzyskanych w ramach przetwarzania danych, o 

których mowa w pkt 8. 

1a. Fundusz przetwarza dane osobowe osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, w celu: 
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1) rozliczania ze świadczeniodawcami; 

2) rozliczania dotacji, o której mowa w art. 116 ust. 1 pkt 5; 

3) kontroli przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości 

finansowania udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej; 

4) kontroli rodzaju, zakresu i przyczyny udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej; 

5) potwierdzenia udzielenia świadczeń. 

1b. Fundusz przetwarza dane osobowe świadczeniobiorców, w celu rozliczania kosztów 

refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i 

wyrobów medycznych. 

2. Fundusz przetwarza dane osobowe osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na 

podstawie przepisów o koordynacji oraz umów międzynarodowych w celu: 

1) potwierdzenia uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej; 

2) rozliczania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom uprawnionym na 

podstawie przepisów o koordynacji; 

3) rozliczania z innymi instytucjami lub osobami w zakresie ponoszonych przez 

świadczeniodawców i Fundusz kosztów świadczeń opieki zdrowotnej; 

4) kontroli rodzaju, zakresu i przyczyny udzielanych świadczeń; 

4a) potwierdzenia udzielenia świadczeń; 

5) kontroli przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości 

finansowania udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej; 

6) prowadzenia punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 97 ust. 3d. 

2a.   Fundusz jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych związanych z realizacją 

zadań określonych w art. 97 ust. 3 pkt 2 i 3a. 

2b.   Fundusz przetwarza następujące dane osobowe pacjentów z innych niż Rzeczpospolita 

Polska państw członkowskich UE lub EOG w celu realizacji zadań, o których mowa w 

art. 97a ust. 2 i 5: 

1) nazwisko i imię (imiona);  

2) obywatelstwo;  

3) data urodzenia;  

4) numer identyfikacyjny pacjenta w państwie ubezpieczenia;  

5) numer dokumentu tożsamości;  

6) informacje o stanie zdrowia;  
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7) informacje o świadczeniach zdrowotnych udzielonych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej;  

8) informacje o lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i 

wyrobach medycznych zakupionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

2c. Fundusz przetwarza dane osobowe związane z wystawianiem recept na refundowane leki, 

środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne oraz z 

ich realizacją w aptece lub wystawianiem zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, o 

których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji. 

<2d. Fundusz przetwarza dane osobowe osób uprawnionych do świadczeń opieki 

zdrowotnej, innych niż określone w ust. 2, w celu: 

1) potwierdzenia uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej; 

2) rozliczania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom 

uprawnionym; 

3) kontroli rodzaju, zakresu i przyczyny udzielanych świadczeń; 

4) potwierdzenia udzielenia świadczeń; 

5) kontroli przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości 

finansowania udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.> 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia przetwarza dane osobowe: 

1) ubezpieczonych w celu określonym w ust. 1 pkt 4–8 oraz w celu realizacji zadań, o których 

mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1a;  

2) osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji 

w celu określonym w ust. 2 pkt 2 i 3 oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 

11 ust. 1 pkt 1a;  

3) osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2–4, w celu określonym w ust. 1 pkt 4–8 oraz w 

celu realizacji zadań, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1a.  

4. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1-3, minister właściwy do spraw zdrowia i 

Fundusz przetwarzają następujące dane: 

1) nazwisko i imię (imiona);  

2) nazwisko rodowe;  

2a) numery PESEL rodziców; 

3) data urodzenia;  

4) płeć;  

5) obywatelstwo;  
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6) (uchylony)  

7) numer PESEL;  

8) (uchylony)  

9) seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego 

tożsamość - w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL;  

10) adres zamieszkania;  

11) adres czasowego miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli dana 

osoba nie ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania;  

11a) adres zameldowania;  

11b) adres do korespondencji i inne dane pozwalające na skontaktowanie się z osobą, której 

dane Fundusz przetwarza w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych;  

12) numer ubezpieczenia;  

13) stopień pokrewieństwa z opłacającym składkę;  

14) stopień niepełnosprawności;  

15) rodzaj uprawnień oraz numer i termin ważności dokumentu potwierdzającego 

uprawnienia osób, o których mowa w art. 43 ust. 1, art. 44 ust. 1-1c, art. 45 ust. 1, art. 46 

ust. 1, art. 47, art. 47b ust. 1 i 1a oraz art. 47c, a także osób posiadających na podstawie 

odrębnych przepisów szersze uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej niż 

wynikające z ustawy; 

15a) informacja o uprawnieniu, o którym mowa w art. 43a ust. 1 i 1a;  

15b) informacja o uprawnieniu, o którym mowa w art. 43b ust. 1; 

16) dotyczące udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom, osobom 

uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji 

oraz osobom, o których mowa w art. 12 i art. 12a;  

16a) dotyczące stanu zdrowia; 

17) przyczyn udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej;  

18) nazwa instytucji właściwej osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na 

podstawie przepisów o koordynacji;  

19) dane dotyczące lekarza, felczera, pielęgniarki lub położnej wystawiających receptę na 

refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyroby medyczne lub osób wystawiających zlecenie na zaopatrzenie w wyroby 

medyczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o 

refundacji;  

http://lex.senat.pl/#/document/17712396?unitId=art(38)ust(4)&cm=DOCUMENT
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20) dane dotyczące świadczeniodawcy zatrudniającego lekarza, felczera, pielęgniarkę lub 

położną, o których mowa w pkt 19;  

21) dane dotyczące apteki realizującej receptę na refundowane leki i wyroby medyczne;  

22) data zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego;  

22a) kod tytułu ubezpieczenia;  

22b) data powstania obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego;  

22c) data wypełnienia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego;  

23) data wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego;  

23a) data wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego;  

24) okres, za który opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne, oraz dane dotyczące 

opłaconych, nieopłaconych, nie-opłaconych w terminie i należnych składek na 

ubezpieczenie zdrowotne wraz ze wskazaniem okresu, jakiego dotyczą;  

25) dane o płatniku składki na ubezpieczenie zdrowotne;  

26) typ dokumentu uprawniającego do świadczeń opieki zdrowotnej;  

27) data zgonu;  

28) dane dotyczące wypadków przy pracy i chorób zawodowych, będące w posiadaniu 

ubezpieczonego, jego pracodawcy lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;  

29) informacje, określające ustawodawstwo właściwe zgodnie z przepisami o koordynacji, 

będące w posiadaniu ubezpieczonego, jego pracodawcy, Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;  

30) dane o przychodach z tytułów rodzących obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego;  

31) okres uprawnień wynikających z art. 67 ust. 6 i 7;  

32) informacje, czy członek rodziny pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;  

33) kod przyczyny wyrejestrowania z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego; 

34)  numer telefonu; 

35)  adres e-mail. 

5. Świadczeniodawcy działający w ramach umów z Funduszem obowiązani są do 

gromadzenia i przekazywania Funduszowi danych dotyczących udzielanych świadczeń 

zdrowotnych. 

5a. Informacje i dane zgromadzone w Funduszu udostępnia się: 

1) nieodpłatnie organom egzekucyjnym określonym w art. 19 i art. 20 ustawy z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 

http://lex.senat.pl/#/document/16786731?unitId=art(19)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16786731?unitId=art(20)&cm=DOCUMENT
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1438, z późn. zm.) - w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania 

egzekucyjnego, 

2) odpłatnie komornikom sądowym - w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania 

egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu 

spadku lub sporządzania spisu inwentarza 

- w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego. 

5b. Opłata za udzielenie przez Fundusz komornikom sądowym informacji i danych, 

dotyczących jednego świadczeniobiorcy lub jednego płatnika składek, wynosi 50 zł. 

5c. Kwota, o której mowa w ust. 5b, podlega waloryzacji o prognozowany w ustawie 

budżetowej na dany rok średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 

ogółem ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie 

przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

5d. Komornik sądowy dołącza do wniosku o udzielenie informacji i danych kopię dowodu 

dokonania opłaty, o której mowa w ust. 5b, na rachunek wskazany przez Fundusz. 

5e. Informacje i dane zgromadzone w Funduszu, w zakresie wskazanym w ust. 5f, udostępnia 

się nieodpłatnie, drogą elektroniczną, następującym podmiotom: 

1) za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny: 

a) organowi właściwemu, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111), i wojewodzie w celu weryfikacji 

prawa do świadczeń rodzinnych osób ubiegających się o te świadczenia lub osób je 

pobierających oraz członków ich rodzin, 

b) organowi właściwemu wierzyciela, o którym mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 

września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 

808 i 875), w celu weryfikacji prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osób 

ubiegających się o te świadczenia lub osób je pobierających oraz członków ich rodzin, 

c)  (uchylona), 

d)  Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - w celu weryfikacji danych dotyczących osób 

ubiegających się o: 

– rodzinny kapitał opiekuńczy, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o 

rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. 2270), osób pobierających ten kapitał oraz 

członków ich rodzin, 

– dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub 

u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o 

http://lex.senat.pl/#/document/17066846?unitId=art(3)pkt(11)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17384102?unitId=art(2)pkt(10)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/19178941?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17688988?unitId=art(64(c))ust(1)&cm=DOCUMENT
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opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952, 1901 i 2270), osób 

pobierających to dofinansowanie oraz członków ich rodzin; 

2) ministrowi właściwemu do spraw rodziny w celu: 

a) umożliwienia organom właściwym i wojewodom weryfikacji prawa do świadczeń, o 

których mowa w pkt 1, 

b) w celu monitorowania przez ministra właściwego do spraw rodziny realizacji świadczeń, o 

których mowa w pkt 1; 

3)  Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w celu weryfikacji prawa do świadczenia 

wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 oraz z 2021 r. poz. 1162 i 1981), i 

świadczenia dobry start. 

5f.   Zakres udostępnianych danych i informacji obejmuje: imię i nazwisko, numer PESEL, a 

w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu potwierdzającego 

tożsamość, a także informację o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej według stanu na 

dzień udostępniania. W przypadku osoby, która nie ukończyła 18. roku życia i nie została 

zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego, informacja o prawie do świadczeń obejmuje 

także informację, że dana osoba nie jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym. 

5g.   Minister właściwy do spraw rodziny i Fundusz uzgadniają warunki techniczne i 

organizacyjne wymiany danych, o której mowa w ust. 5e pkt 1 i 2. 

5h.   Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz uzgadniają warunki techniczne i 

organizacyjne wymiany danych, o której mowa w ust. 5e pkt 3. 

6. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, osoby spośród wymienionych w 

art. 66 ust. 1 pkt 2-9, wobec których, z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa 

form i metod realizacji zadań podlegających ochronie zgodnie z przepisami o ochronie 

informacji niejawnych, stosuje się odrębny tryb przetwarzania danych, o których mowa w 

ust. 4. Rozporządzenie powinno w szczególności określać dane osobowe, które będą 

przetwarzane, sposób ich przetwarzania oraz podmiot uprawniony do ich gromadzenia i 

przetwarzania. 

7.   Fundusz, na wniosek instytutu badawczego lub instytutu naukowego Polskiej Akademii 

Nauk prowadzących badania naukowe lub działalność naukową w dziedzinie nauk 

medycznych i nauk o zdrowiu, albo uczelni prowadzącej kształcenie na studiach w 

dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu lub nauk społecznych, może udostępnić 

informacje uzyskane w wyniku przetwarzania danych, w tym danych osobowych, w celu 

http://lex.senat.pl/#/document/18282250?cm=DOCUMENT
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prowadzenia badań lub działalności naukowej mających znaczenie dla wykonywania 

zadań ustawowych Funduszu. 

 

 

 

U S T A W A  z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289)  

 

<Art. 26a. 

Nie popełnia przestępstwa sprawca, w tym będący pracownikiem samorządowym 

zatrudnionym na podstawie wyboru, czynu zabronionego określonego w art. 231 § 1 

lub 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r. poz. 2345 i 

2447) oraz nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych czyn, jeżeli: 

1) został popełniony w czasie trwania wojny napastniczej przeciwko Rzeczypospolitej 

Polskiej lub działań zbrojnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, terytorium 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, terytorium Państwa-Strony Traktatu 

Północnoatlantyckiego albo na terytorium innego państwa graniczącego z 

Rzecząpospolitą Polską lub okupacji na tych terytoriach oraz 

2) sprawca działał lub zaniechał działania w celu ochrony: 

a) życia lub zdrowia wielu osób lub 

b) bezpieczeństwa publicznego, lub 

c) dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury 

– jeśli zagrożenie dla jednego z tych dóbr wynikało bezpośrednio z okoliczności, o której 

mowa w pkt 1, oraz 

3) korzyść uzyskana czynem, o którym mowa w pkt 2, lub w świetle typowych 

następstw tego czynu w sposób uzasadniony oczekiwana przewyższa negatywne 

skutki wynikające z naruszenia prawa przez sprawcę, oraz 

4) uzyskanie korzyści lub jej uzasadnione oczekiwanie nie byłoby możliwe lub byłoby 

istotnie utrudnione, jeżeli czyn nie zostałby popełniony. 
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U S T A W A   z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 261 

Art. 7a. 

1. W sytuacji kryzysowej Prezes Rady Ministrów może, z własnej inicjatywy albo na 

wniosek Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub ministra kierującego działem 

administracji rządowej, wydawać polecenia obowiązujące: 

1) organy administracji rządowej; 

2) państwowe osoby prawne oraz państwowe jednostki organizacyjne posiadające 

osobowość prawną; 

3) organy jednostek samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz 

samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej; 

4) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz 

przedsiębiorców. 

2. Polecenia, o których mowa w ust. 1, są wydawane w celu: 

1) zapewnienia właściwego funkcjonowania, ochrony, wzmocnienia lub odbudowy 

infrastruktury krytycznej; 

2) przejęcia kontroli nad sytuacją kryzysową, której wpływ na poziom bezpieczeństwa 

ludzi, mienia lub środowiska, jest szczególnie negatywny; 

3) usunięcia skutków sytuacji kryzysowej, o której mowa w pkt 2. 

3. Polecenia, o których mowa w ust. 1, są wydawane w drodze decyzji administracyjnej, 

podlegają natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz 

nie wymagają uzasadnienia. 

4. Polecenia, o których mowa w ust. 1, mogą być uchylone lub zmieniane, jeżeli 

przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Ich uchylenie lub 

zmiana nie wymaga zgody stron. 

5. Polecenia, o których mowa w ust. 1, nie mogą dotyczyć rozstrzygnięć co do istoty 

sprawy załatwianej w drodze decyzji administracyjnej, a także nie mogą dotyczyć 

czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych oraz czynności 

z zakresu ścigania wykroczeń. 

6. Zadania nałożone w trybie, o którym mowa w ust. 1, są realizowane przez jednostki 

samorządu terytorialnego jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 
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Art. 7b. 

1. Wydając polecenie, o którym mowa w art. 7a ust. 1, wobec podmiotów, o których 

mowa w art. 7a ust. 1 pkt 4, Prezes Rady Ministrów wyznacza ministra kierującego 

działem administracji rządowej odpowiedzialnego za zawarcie umowy z podmiotem 

albo wyznacza do jej zawarcia Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

2. Wykonywanie zadań objętych poleceniem wydanym w stosunku do podmiotów, 

o których mowa w art. 7a ust. 1 pkt 4, następuje na podstawie umowy zawartej 

z podmiotem przez ministra kierującego działem administracji rządowej albo przez 

Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i jest finansowane ze środków budżetu 

państwa z części budżetowej, której dysponentem jest, odpowiednio, minister albo 

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

3. W przypadku niezawarcia umowy, o której mowa w ust. 2, zadania objęte poleceniem 

są wykonywane na podstawie decyzji, o której mowa w art. 7a ust. 3. W takim 

przypadku decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i jest finansowana ze 

środków, o których mowa w ust. 2. 

 

Art. 7c. 

1. Do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do realizacji poleceń, o których mowa 

w art. 7a ust. 1, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r. 

poz. 25). 

2. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia udzielenia zamówienia, o którym mowa 

w ust. 1, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych informację o udzieleniu 

tego zamówienia, w której podaje: 

1) nazwę (firmę) i adres siedziby zamawiającego; 

2) datę i miejsce zawarcia umowy lub informację o zawarciu umowy drogą 

elektroniczną; 

3) opis przedmiotu umowy, z wyszczególnieniem odpowiednio ilości rzeczy lub innych 

dóbr oraz zakresu usług; 

4) cenę albo cenę maksymalną, jeżeli cena nie jest znana w chwili zamieszczenia 

ogłoszenia; 
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5) wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających udzielenie zamówienia bez 

zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych; 

6) nazwę (firmę) podmiotu albo imię i nazwisko osoby, z którymi została zawarta 

umowa. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 

z późn. zm.) 

Art.  112aa. 

1.   Kwota wydatków na dany rok organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1-3, pkt 

7, pkt 8 z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oraz w pkt 9 i 15, a także 

funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa 

Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, jest obliczana według wzoru: 

przy czym: 

WYDn=WYDn−1∙En−1(CCPI) 

∙[WPKBn+Kn]+En(ΔDDn) 

przy czym: 

WPKBn=√PKBn−2PKBn−8∙En(PKBn−1PKBn−2)∙ 

En(PKBnPKBn−1) 

w którym poszczególne symbole oznaczają: 

n - rok, na który jest obliczana kwota wydatków, 

n-1 - rok poprzedzający rok n, 

n-2 - rok poprzedzający rok n o dwa lata, 

n-8 - rok poprzedzający rok n o osiem lat, 

WYDn - kwota wydatków określona w projekcie ustawy budżetowej na rok n przedłożonym 

Sejmowi, 

WYDn-1 - kwota wydatków określona w projekcie ustawy budżetowej na rok n-1 

przedłożonym Sejmowi, 

En-1(CCPI) - poziom średniookresowego celu inflacyjnego określonego na rok n-1 przez Radę 

Polityki Pieniężnej w założeniach polityki pieniężnej, o których mowa w art. 227 ust. 6 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 

http://lex.senat.pl/#/document/16798613?unitId=art(227)ust(6)&cm=DOCUMENT
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r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), ogłoszonych w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", 

WPKBn - wskaźnik średniookresowej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach 

stałych określony w projekcie ustawy budżetowej na rok n przedłożonym Sejmowi z 

dokładnością do setnych części procentu, 

Kn - wielkość korekty kwoty wydatków określonej w projekcie ustawy budżetowej na rok n 

przedłożonym Sejmowi, 

РKВn-2/РKВn-8 - ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zgodnie z art. 

38b pkt 2 łączna dynamika wartości produktu krajowego brutto; jeżeli w latach od n-8 do 

n-2 zawierają się rok s lub lata i, o których mowa w art. 112d ust. 3, wskaźnik ten oblicza 

się zgodnie z art. 112d ust. 6, 

En(PKBn-1/PKBn-2) - prognozowana w projekcie ustawy budżetowej na rok n przedłożonym 

Sejmowi roczna dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych w roku 

«-1; jeżeli w latach n-1 i n-2 zawierają się rok s lub lata i, o których mowa w art. 112d ust. 

3, wskaźnik ten oblicza się zgodnie z art. 112d ust. 6,, 

En(PKBn/PKBn-1) - prognozowana w projekcie ustawy budżetowej na rok n przedłożonym 

Sejmowi roczna dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych w roku 

n; jeżeli w latach n i n-1 zawierają się rok s lub lata i, o których mowa w art. 112d ust. 3, 

wskaźnik ten oblicza się zgodnie z art. 112d ust. 6, 

En(ΔDDn) - prognozowana wartość ogółem działań dyskrecjonalnych, o których mowa w 

rozporządzeniu wymienionym w art. 104 ust. 1 pkt 1, w zakresie podatków i składek na 

ubezpieczenia społeczne, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu 

rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 174 z 

26.06.2013, s. 1, z późn. zm.), planowanych na rok n, jeżeli wartość każdego z nich 

przekracza 0,03% wartości produktu krajowego brutto prognozowanej w projekcie ustawy 

budżetowej na rok n przedłożonym Sejmowi; w przypadku planowanej w roku n 

rezygnacji z działań dyskrecjonalnych dokonanych w latach poprzednich, w 

prognozowanej wartości ogółem działań dyskrecjonalnych w roku n uwzględnia się 

wpływ na kwotę WYDn dokonanych działań dyskrecjonalnych, który wystąpiłby w 

przypadku braku rezygnacji z tych działań w roku n. 

2. W kwocie wydatków, o której mowa w ust. 1, i w kwocie, o którą pomniejsza się tę kwotę 

zgodnie z ust. 3, nie uwzględnia się wydatków budżetu środków europejskich oraz 

http://lex.senat.pl/#/document/67513340?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/68335596?cm=DOCUMENT
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wydatków finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. W kwocie 

wydatków, o której mowa w ust. 1, nie uwzględnia się również przepływów finansowych 

między organami i jednostkami, o których mowa w ust. 1, z tytułu dotacji i subwencji 

oraz przepływów finansowych między funduszami zarządzanymi przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

2a.   Przepływy finansowe między organami i jednostkami, o których mowa w ust. 1, z tytułu 

dotacji i subwencji obejmują przepływy finansowe między tymi organami i jednostkami 

wynikające ze stosunków prawnych, które nazwą odpowiadają dotacjom i subwencjom, 

oraz z innych stosunków prawnych, które wywołują skutki ekonomiczne odpowiadające 

dotacjom i subwencjom. 

3. Kwota wydatków, o której mowa w ust. 1, pomniejszona o kwotę: 

1)  prognozowanych w projekcie ustawy budżetowej przedłożonym Sejmowi wydatków 

jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 2, i samorządowych jednostek budżetowych, 

uwzględniających założenia makroekonomiczne, o których mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2 

lit. a i b, oraz wieloletnie prognozy finansowe tych jednostek, a także wysokość 

wydatków wykonanych w latach poprzednich, po odjęciu kwot odpowiadających 

wielkościom planowanych przepływów, o których mowa w ust. 2 i 2a, od innych organów 

i jednostek, o których mowa w ust. 1, 

2)planowanych wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2, 

3) planowanych kosztów Narodowego Funduszu Zdrowia: 

a) określonych w planie finansowym Funduszu zatwierdzonym w terminie, o którym mowa w 

art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

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

b) w przypadku niezatwierdzenia planu finansowego Funduszu w terminie, o którym mowa w 

art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, w wysokości równej planowanym przychodom 

określonym w planie, o którym mowa w art. 121 ust. 3 tej ustawy 

- 25  po odjęciu kwot odpowiadających wielkościom planowanych przepływów, o których 

mowa w ust. 2 i 2a, od innych organów i jednostek, o których mowa w ust. 1, 

4) planowanych wydatków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określonych w planie 

finansowym Funduszu, 

5) planowanych wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 

ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

http://lex.senat.pl/#/document/17127716?unitId=art(121)ust(4)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17127716?unitId=art(121)ust(4)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17127716?unitId=art(121)ust(3)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18975967?unitId=art(65)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18975967?unitId=art(65)ust(1)&cm=DOCUMENT
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związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.), oraz wydatków lub kosztów organów i jednostek, o 

których mowa w ust. 1, których źródłem finansowania są środki Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19, do których nie mają zastosowania ust. 2 i 2a: 

a) określonych w planie finansowym Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zatwierdzonym 

w terminie, o którym mowa w art. 65 ust. 24a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, 

b) w wysokości określonej w planie, o którym mowa w art. 65 ust. 21 ustawy z dnia 31 marca 

2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - w przypadku 

niezatwierdzenia planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w terminie, o 

którym mowa w art. 65 ust. 24a tej ustawy <,> 

<6) planowanych wydatków Funduszu Pomocy, o którym mowa w ustawie z dnia 9 

marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa (Dz. U. poz. …), oraz wydatków lub kosztów organów i 

jednostek, o których mowa w ust. 1, których źródłem finansowania są środki 

Funduszu Pomocy, do których nie mają zastosowania przepisy ust. 2 i 2a: 

a) określonych w planie finansowym Funduszu Pomocy zatwierdzonym w terminie, o 

którym mowa w art. 14 ust. 31 ustawy z dnia 9 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 

b) w wysokości określonej w planie, o którym mowa w art. 14 ust. 27 ustawy z dnia 9 

marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa – w przypadku niezatwierdzenia planu finansowego w 

terminie wymienionym w art. 14 ust. 31 tej ustawy > 

[-  oraz powiększona o kwotę prognozowanych na rok n działań jednorazowych i 

tymczasowych po stronie dochodów, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 

1466/97/WE z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych 

oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych, jeżeli wartość każdego z nich 

przekracza 0,03% wartości produktu krajowego brutto prognozowanej w projekcie ustawy 
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budżetowej na rok n przedłożonym Sejmowi, stanowi nieprzekraczalny limit wydatków 

organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1, i państwowych jednostek 

budżetowych z wyłączeniem organów i jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2, w pkt 

7 i 8 z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także funduszy utworzonych, 

powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie 

odrębnych ustaw z wyłączeniem Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa 

w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 

innych ustaw.] 

<– oraz powiększona o kwotę prognozowanych na rok n działań jednorazowych i 

tymczasowych po stronie dochodów, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) 

nr 1466/97/WE z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji 

budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych, jeżeli wartość 

każdego z nich przekracza 0,03% wartości produktu krajowego brutto 

prognozowanej w projekcie ustawy budżetowej na rok n przedłożonym Sejmowi, 

stanowi nieprzekraczalny limit wydatków organów i jednostek, o których mowa w 

art. 9 pkt 1, i państwowych jednostek budżetowych z wyłączeniem organów i 

jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2, w pkt 7 i 8 z wyłączeniem Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, a także funduszy utworzonych, powierzonych lub 

przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw z 

wyłączeniem Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 

ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 

innych ustaw, oraz z wyłączeniem Funduszu Pomocy, o którym mowa w ustawie z 

dnia 9 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa.> 

4. Wielkość korekty kwoty wydatków, o której mowa w ust. 1, wynosi: 

1)  minus dwa punkty procentowe - jeżeli wartość relacji wyniku nominalnego do produktu 

krajowego brutto jest w roku n-2, o którym mowa w ust. 1, mniejsza od - 3%, albo jeżeli 

wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4, jest w roku n-2 większa od 48% albo 

2) minus półtora punktu procentowego - jeżeli: 
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a)  wartość relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto jest w roku n-2, o 

którym mowa w ust. 1, nie mniejsza niż -3% oraz wartość relacji, o której mowa w art. 

38a pkt 4, jest w roku n-2 większa od 43%, a nie większa od 48% oraz prognozowana w 

projekcie ustawy budżetowej na rok n przedłożonym Sejmowi dynamika wartości 

produktu krajowego brutto w cenach stałych w roku n nie jest mniejsza o więcej niż dwa 

punkty procentowe od wskaźnika średniookresowej dynamiki wartości produktu 

krajowego brutto w cenach stałych WPKBn, o którym mowa w ust. 1, albo 

b) 30  wartość relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto jest w roku n-2, o 

którym mowa w ust. 1, nie mniejsza niż -3% oraz wartość relacji, o której mowa w art. 

38a pkt 4, jest w roku n-2 nie większa niż 43% oraz suma, obliczona zgodnie z ust. 5, jest 

w roku n-2 mniejsza od -6% oraz prognozowana w projekcie ustawy budżetowej na rok n 

przedłożonym Sejmowi dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych 

w roku n nie jest mniejsza o więcej niż dwa punkty procentowe od wskaźnika 

średniookresowej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych 

WPKBn, o którym mowa w ust. 1, albo, 

3)  plus półtora punktu procentowego - jeżeli wartość relacji wyniku nominalnego do 

produktu krajowego brutto jest w roku n-2, o którym mowa w ust. 1, nie mniejsza niż -3% 

oraz wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4, jest w roku n-2 nie większa niż 43% 

oraz suma, obliczona zgodnie z ust. 5, jest w roku n-2 większa od 6% oraz prognozowana 

w projekcie ustawy budżetowej na rok n przedłożonym Sejmowi dynamika wartości 

produktu krajowego brutto w cenach stałych w roku n nie jest większa o więcej niż dwa 

punkty procentowe od wskaźnika średniookresowej dynamiki wartości produktu 

krajowego brutto w cenach stałych WPKBn, o którym mowa w ust. 1, albo; 

4) zero punktu procentowego - w pozostałych przypadkach. 

5. Minister Finansów oblicza sumę corocznych różnic między wartością relacji wyniku 

nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu 

budżetowego określonego w Programie Konwergencji opracowanym zgodnie z 

rozporządzeniem, o którym mowa w art. 104 ust. 1 pkt 1, aktualizując sumę różnic z 

uwzględnieniem rewizji danych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego. Coroczna różnica jest zaokrąglana z dokładnością do setnych części 

procentu. 
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Art.  249. 

1. W terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu 

terytorialnego: 

1) przekazuje podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i 

wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu; 

2) opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przyjmując jako 

podstawę dla tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel w roku budżetowym oraz 

wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do 

budżetu państwa. 

2. Jednostki organizacyjne jednostki samorządu terytorialnego dostosowują projekty planów 

do uchwały budżetowej. 

3. W planie finansowym urzędu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się wszystkie 

wydatki budżetowe nieujęte w planach finansowych innych jednostek budżetowych, w 

tym wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego jednostki samorządu 

terytorialnego i zarządu jednostki samorządu terytorialnego. 

4. W planie, o którym mowa w ust. 3, ujmuje się także: 

1) dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych; 

2) dotacje i środki przekazywane na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego i 

związków jednostek samorządu terytorialnego; 

[3) pozostałe dotacje;] 

<3) pozostałe dotacje, zgodnie z ust. 5;> 

4) płaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na zwiększenie części subwencji ogólnej, 

określone w odrębnych ustawach; 

5) płatności oraz składki wpłacane na rzecz instytucji krajowych i zagranicznych. 

[5. W planie finansowym wojewódzkiej jednostki budżetowej, innej niż urząd marszałkowski, 

mogą być ujmowane dotacje związane z realizacją programów operacyjnych.] 

<5. W planie finansowym samorządowej jednostki budżetowej, innej niż urząd 

marszałkowski, starostwo powiatowe, urząd gminy, mogą być ujmowane dotacje 

związane z realizacją programów operacyjnych oraz inne dotacje, w tym udzielane 

na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadania publicznego organizacjom 

pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/17569559_art(249)_2?pit=2022-03-10
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działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotom wymienionym w 

art. 3 ust. 3 tej ustawy.> 

6. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego może opracować harmonogram realizacji 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego i poinformować o nim podległe i 

nadzorowane jednostki. 

 

 

U S T A W A   z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510, 

1000, 1641 i 1978 oraz z 2022 r. poz. 350) 

 

Art.  8. 

W rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców gromadzone są następujące dane: 

1) nazwisko i imię (imiona); 

2) nazwisko rodowe; 

3) imiona i nazwiska rodowe rodziców; 

3a) numery PESEL rodziców, jeżeli zostały im nadane; 

4) data urodzenia; 

5) miejsce urodzenia; 

6) kraj urodzenia; 

7) stan cywilny; 

8) oznaczenie aktu urodzenia i urzędu stanu cywilnego, w którym został on sporządzony; 

9) płeć; 

10) numer PESEL; 

11) obywatelstwo albo status bezpaństwowca; 

12) imię i nazwisko rodowe oraz numer PESEL małżonka, jeżeli został mu nadany; 

13) data zawarcia związku małżeńskiego, oznaczenie aktu małżeństwa i urzędu stanu 

cywilnego, w którym został on sporządzony, data rozwiązania związku małżeńskiego, 

sygnatura akt i oznaczenie sądu, który rozwiązał małżeństwo, sygnatura akt i oznaczenie 

sądu, który ustalił nieistnienie małżeństwa, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który 

unieważnił małżeństwo, data zgonu małżonka albo data znalezienia jego zwłok, 

oznaczenie jego aktu zgonu i urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został 

sporządzony; 

14) adres i data zameldowania na pobyt stały; 
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15) kraj miejsca zamieszkania; 

16) kraj poprzedniego miejsca zamieszkania; 

17) data wymeldowania z miejsca pobytu stałego; 

18) adres i data zameldowania na pobyt czasowy oraz data upływu deklarowanego terminu 

pobytu; 

19) data wymeldowania z miejsca pobytu czasowego; 

20) data wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy i 

wskazanie kraju wyjazdu; 

20a) przewidywany okres pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej 

niż 6 miesięcy; 

21) data powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 

miesięcy; 

22) seria, numer i data ważności ostatniego wydanego dowodu osobistego obywatela 

polskiego oraz oznaczenie organu wydającego dokument; 

23) seria, numer i data ważności ostatniego wydanego paszportu obywatela polskiego; 

[24) seria, numer i data ważności ważnego dokumentu podróży cudzoziemca lub innego 

ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo;] 

<24) seria, numer i data ważności ważnego dokumentu podróży cudzoziemca lub 

innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo, 

a w przypadku osoby, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2022 r. o 

pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa (Dz. U. poz. …), oznaczenie dokumentu, na podstawie którego dokonano 

ustalenia tożsamości osoby;> 

24a) status cudzoziemca oznaczony jako: 

a) UE - w przypadku cudzoziemca będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 

obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, 

b) CUE - w przypadku cudzoziemca będącego członkiem rodziny cudzoziemca, o którym 

mowa w lit. a, niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem 

Konfederacji Szwajcarskiej, 

http://lex.senat.pl/#/document/67435948?cm=DOCUMENT
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c) NUE - w przypadku cudzoziemca niewymienionego w lit. a i b[;]  <;> 

<d) UKR – w przypadku obywatela Ukrainy, któremu numer PESEL nadano na 

podstawie art. 4 ustawy z dnia 9 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy 

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;> 

25) (uchylony); 

26) data zgonu albo data znalezienia zwłok, numer aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu 

cywilnego, w którym ten akt został sporządzony. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków medycznych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463) 

 

Art.  45a. 

Zakres gromadzonych przez apteki i przekazywanych oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu 

informacji zawierających dane o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wyrobami medycznymi objętymi refundacją, wynikające ze 

zrealizowanych recept wystawionych przez osobę uprawnioną, określony dla każdego 

wydanego opakowania lub części opakowania leku, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, obejmuje: 

1) dane dotyczące apteki: 

a) identyfikator apteki nadany przez oddział wojewódzki Funduszu, 

b) numer REGON 9-cyfrowy, 

c) kod umowy na realizację recept nadany przez oddział wojewódzki Funduszu; 

2) dane dotyczące wystawienia recepty: 

a) kod typu recepty przyjmujący wartość: 

– 7 - dla recept na leki lub środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

sprowadzane z zagranicy dla indywidualnego pacjenta albo 

– 8 - dla recept oznaczonych symbolem "Rp", albo 

– 9 - dla recept na środki odurzające, substancje psychotropowe lub inne produkty lecznicze, 

o kategorii dostępności określonej w art. 23a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

- Prawo farmaceutyczne, oznaczonych symbolem "Rpw", albo 

http://lex.senat.pl/#/document/16915922?unitId=art(23(a))ust(1)pkt(4)&cm=DOCUMENT
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– 2 - dla recept wystawionych na kuponach dołączanych do dokumentu potwierdzającego 

uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, 

b) numer recepty lub numer kuponu dołączanego do dokumentu potwierdzającego 

uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, 

c) datę wystawienia recepty, 

d) datę, od której można realizować receptę, jeżeli dotyczy, 

e) wskaźnik dotyczący recepty przyjmujący wartość: 

– 0 - w przypadku gdy na recepcie nie występuje adnotacja "pro auctore" albo "pro familiae" 

lub inne równoważne albo 

– 1 - w przypadku gdy na recepcie występuje adnotacja "pro auctore" albo "pro familiae" lub 

inne równoważne; 

3) dane dotyczące miejsca wystawienia recepty: 

a) w przypadku gdy recepta została wystawiona w postaci elektronicznej w komórce 

organizacyjnej podmiotu leczniczego - numer REGON i część systemu resortowych 

kodów identyfikacyjnych identyfikującą podmiot leczniczy oraz VII część systemu 

resortowych kodów identyfikacyjnych identyfikującą komórkę organizacyjną zakładu 

leczniczego w podmiocie leczniczym, 

b) w przypadku gdy recepta została wystawiona w postaci elektronicznej w jednostce 

organizacyjnej podmiotu leczniczego - numer REGON i część systemu resortowych 

kodów identyfikacyjnych identyfikującą podmiot leczniczy oraz V część systemu 

resortowych kodów identyfikacyjnych identyfikującą jednostkę organizacyjną zakładu 

leczniczego w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego, 

c) w przypadku gdy recepta została wystawiona w postaci elektronicznej w ramach praktyk 

zawodowych - numer REGON oraz kod identyfikacyjny miejsca udzielania świadczeń w 

ramach praktyki zawodowej, 

d) w przypadku gdy recepta została wystawiona w postaci papierowej - numer REGON 9-

cyfrowy, 

e) oznaczenie wskazujące na wystawienie recepty przez osobę uprawnioną w trybie pro 

auctore, pro familiae; 

4) dane dotyczące świadczeniobiorcy: 

a) typ identyfikatora pacjenta, przyjmujący wartość: 

– P - w przypadku pacjenta albo 

– O - w przypadku przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego, 
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b) rodzaj numeru służącego do identyfikacji pacjenta albo jego przedstawiciela ustawowego 

lub opiekuna faktycznego, przyjmujący wartość: 

– 2 - w przypadku osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie 

przepisów o koordynacji posiadającej poświadczenie wydane przez oddział wojewódzki 

Funduszu albo 

– 3 - w przypadku osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie 

przepisów o koordynacji jeden z dokumentów przenośnych: DA1, S2, S3, albo 

– 4 - w przypadku osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie 

przepisów o koordynacji posiadającej Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub 

Certyfikat Tymczasowo Zastępujący Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub 

dokument SED S045, albo 

– 5 - w przypadku numeru PESEL, albo 

[– 6 - w przypadku osoby spoza Unii Europejskiej objętej ubezpieczeniem zdrowotnym w 

Rzeczypospolitej Polskiej, nieposiadającej numeru PESEL, albo] 

<– 6 – w przypadku osoby spoza Unii Europejskiej objętej ubezpieczeniem zdrowotnym 

w Rzeczypospolitej Polskiej, nieposiadającej numeru PESEL, albo osoby innej niż 

ubezpieczony, posiadającej uprawnienia do bezpłatnych świadczeń opieki 

zdrowotnej zgodnie z przepisami wymienionymi w art. 12 ustawy o świadczeniach, 

albo > 

– 7 - w przypadku osób posiadających Kartę Polaka - numer Karty Polaka, 

c) numer identyfikujący pacjenta przyjmujący wartości: 

– 2 - dla numeru poświadczenia, o którym mowa w art. 52 ust. 2 pkt 9 ustawy o 

świadczeniach, wydanego przez oddział wojewódzki Funduszu albo 

– 3 - dla numeru na dokumencie przenośnym: DA1, S2, S3, albo 

– 4 - dla numeru Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Certyfikatu 

Tymczasowo Zastępującego Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub dokument 

SED S045, albo 

– 5 - dla numeru PESEL, albo 

[– 6 - dla numeru paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość - 

w przypadku cudzoziemca objętego ubezpieczeniem zdrowotnym w Rzeczypospolitej 

Polskiej nieposiadającego numeru PESEL, albo] 

<– 6 – dla numeru paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego 

tożsamość – w przypadku cudzoziemca objętego ubezpieczeniem zdrowotnym 
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w Rzeczypospolitej Polskiej, nieposiadającego numeru PESEL, albo osoby innej niż 

ubezpieczony, posiadającej uprawnienia do bezpłatnych świadczeń opieki 

zdrowotnej zgodnie z przepisami wymienionymi w art. 12 ustawy o świadczeniach, 

albo > 

– 7 - dla numeru Karty Polaka - w przypadku osób posiadających Kartę Polaka, 

d) datę urodzenia pacjenta - w przypadku pacjenta nieposiadającego numeru PESEL, 

e) kod uprawnienia dodatkowego pacjenta określony symbolem "AZ", "IB", "IW", "PO", 

"WP" albo "ZK" albo kod uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych określony symbolem "BW", "CN", "DN" albo "IN", a w przypadku 

braku uprawnienia symbol "X", 

f) kod uprawnienia dodatkowego pacjenta określony symbolem "S", a w przypadku braku 

uprawnienia dodatkowego symbol "X", 

g) kod uprawnienia dodatkowego pacjenta określony symbolem "C", a w przypadku braku 

uprawnienia dodatkowego symbol "X"; 

5) dane dotyczące osoby uprawnionej wystawiającej receptę: 

a) numer prawa wykonywania zawodu, 

b) sposób ordynacji, jeżeli dotyczy; 

6) dane dotyczące realizacji recepty: 

a) identyfikator realizacji recepty, 

b) datę i godzinę przyjęcia recepty do realizacji, 

c) datę i godzinę wykonania leku recepturowego, jeżeli dotyczy, 

d) datę i godzinę realizacji recepty, 

e) sposób udostępnienia danych niezbędnych do realizacji recepty, o którym mowa w art. 96 

ust. 1-1d ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne; 

7) dane dotyczące osoby realizującej receptę: 

a) typ identyfikatora osoby realizującej receptę, 

b) identyfikator osoby wydającej, która zrealizowała receptę, 

c) identyfikator osoby wykonującej lek recepturowy, jeżeli dotyczy; 

8) dane dotyczące wydanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego lub wyrobu medycznego: 

a) rodzaj identyfikatora leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

lub wyrobu medycznego przyjmujący wartość: 

– 0 - dla leku, 
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– 1 - dla leku recepturowego, 

– 2 - dla środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

– 3 - dla wyrobu medycznego, 

b) rodzaj identyfikatora dla składowych kosztowych leku recepturowego przyjmujący 

wartość: 

– 0 - dla leku gotowego, 

– 1 - dla surowca farmaceutycznego, 

– 2 - dla opakowania bezpośredniego, 

c) numer GTIN zgodny z systemem GS1 leku lub inny kod jednoznacznie identyfikujący 

wyrób medyczny lub środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego; w 

przypadku leku recepturowego - numer kodowy leku gotowego, surowca 

farmaceutycznego, opakowania bezpośredniego przyjmujący wartość: 

– 1 - dla proszków dzielonych - do 20 sztuk, 

– 2 - dla proszków niedzielonych (prostych i złożonych) - do 80 gramów, 

– 3 - dla czopków, globulek oraz pręcików - do 12 sztuk, 

– 4 - dla roztworów, mikstur, zawiesin oraz emulsji do użytku wewnętrznego - do 250 

gramów, 

– 5 - dla płynnych leków do stosowania zewnętrznego (jeżeli zawierają spirytus, ilość 

spirytusu w przeliczeniu na spirytus 95% nie może przekroczyć 100 gramów) - do 500 

gramów, 

– 6 - dla maści, kremów, mazideł, past oraz żeli - do 100 gramów, 

– 7 - dla kropli do użytku wewnętrznego i zewnętrznego - do 40 gramów, 

– 8 - dla mieszanek ziołowych - do 100 gramów, 

– 9 - dla pigułek - do 30 sztuk, 

– 10 - dla klein - do 500 gramów, 

– 11 - dla kropli do oczu, uszu i nosa oraz maści do oczu, uszu i nosa, sporządzanych w 

warunkach aseptycznych - do 10 gramów, 

d) wskaźnik dotyczący leku przyjmujący wartość: 

– 1 - w przypadku gdy przy leku występuje adnotacja "nie zamieniać" lub "NZ", 

– 0 - w przypadku braku adnotacji, o której mowa w tiret pierwszym, 

e) liczbę wydanych opakowań leku, w tym leku recepturowego, środka spożywczego 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, 
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f) cenę detaliczną brutto leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

lub wyrobu medycznego, 

g) cenę hurtową brutto leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

lub wyrobu medycznego, a w przypadku leku recepturowego - cenę hurtową brutto leku 

gotowego, surowca farmaceutycznego, opakowania bezpośredniego, 

h) wartość wydanych opakowań leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego lub wyrobu medycznego, a w przypadku leku recepturowego - wartość 

użytego leku gotowego, surowca farmaceutycznego, opakowania bezpośredniego oraz 

koszt wykonania leku recepturowego (taksa laborum), wraz z identyfikatorem kosztu 

wykonania leku recepturowego (taksy laborum) przyjmującym wartość: 

– 1 - w przypadku sporządzenia leku recepturowego w warunkach nieaseptycznych, 

– 2 - w przypadku sporządzenia leku recepturowego w warunkach aseptycznych, 

i) kod odpłatności za lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub 

wyrób medyczny przyjmujący wartość: 

– 0 - dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu 

medycznego wydanego bezpłatnie, w przypadku gdy realizacja recepty nastąpiła na 

podstawie uprawnienia innego niż uprawnienie, o którym mowa w art. 43a ust. 1 i 1a albo 

art. 43b ust. 1 ustawy o świadczeniach, 

– 10 - dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu 

medycznego wydanego bezpłatnie do wysokości limitu finansowania, 

– 20 - dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu 

medycznego wydanego bezpłatnie na podstawie uprawnienia, o którym mowa w art. 43a 

ust. 1 i 1a albo art. 43b ust. 1 ustawy o świadczeniach, świadczeniobiorcy uprawnionemu 

również na podstawie art. 43 ust. 1 albo art. 45 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o świadczeniach, 

– 11 - dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu 

medycznego wydanego za odpłatnością ryczałtową, 

– 21 - dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu 

medycznego wydawanego za odpłatnością ryczałtową, wydanego bezpłatnie na podstawie 

uprawnienia, o którym mowa w art. 43a ust. 1 i 1a albo art. 43b ust. 1 ustawy o 

świadczeniach, 

– 12 - dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu 

medycznego wydanego za odpłatnością w wysokości 30% limitu finansowania, 
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– 22 - dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu 

medycznego wydawanego za odpłatnością w wysokości 30% limitu finansowania, 

wydanego bezpłatnie na podstawie uprawnienia, o którym mowa w art. 43a ust. 1 i 1a 

albo art. 43b ust. 1 ustawy o świadczeniach, 

– 13 - dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu 

medycznego wydanego za odpłatnością w wysokości 50% limitu finansowania, 

– 23 - dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu 

medycznego wydawanego za odpłatnością w wysokości 50% limitu finansowania, 

wydanego bezpłatnie na podstawie uprawnienia, o którym mowa w art. 43a ust. 1 i 1a 

albo art. 43b ust. 1 ustawy o świadczeniach, 

j) informację, czy wydano odpowiednik, przyjmującą wartość: 

– T - w przypadku gdy apteka wydała odpowiednik, 

– N - w przypadku gdy apteka wydała lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego lub wyrób medyczny, zgodnie z ordynacją, 

k) numer GTIN zgodny z systemem GS1 odpowiednika leku lub inny kod jednoznacznie 

identyfikujący wyrób medyczny lub środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, 

l) kwotę podlegającą refundacji, 

m) informację o wysokości dopłaty świadczeniobiorcy; 

9) dane dotyczące płatnika: 

a) (uchylona). 

b) symbol instytucji właściwej dla osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na 

podstawie przepisów o koordynacji. 

 

 

 

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

poz. 479 i 1559) 

 

Art.  35a. 

1. Osobie, która uzyskała kwalifikacje poza terytorium państw członkowskich Unii 

Europejskiej, można udzielić zgody na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej 

oraz przyznać prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, na określony zakres 

http://lex.senat.pl/#/document/17127716?unitId=art(43(a))ust(1)&cm=DOCUMENT
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czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie wykonującym 

działalność leczniczą, jeżeli spełnia następujące warunki: 

1) złożyła oświadczenie, że wykazuje znajomość języka polskiego wystarczającą do 

wykonywania powierzonego jej zakresu czynności zawodowych; 

2) uzyskała zaświadczenie od podmiotu wykonującego działalność leczniczą zawierające 

wykaz komórek organizacyjnych zakładu leczniczego i okres planowanego zatrudnienia 

ze wskazaniem zakresu czynności zawodowych zgodnego z posiadanym wykształceniem; 

3) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

4) jej stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej; 

5) wykazuje nienaganną postawę etyczną; 

6) ma co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe jako pielęgniarka lub położna, uzyskane 

w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia, o którym mowa 

w pkt 2; 

7) posiada dyplom pielęgniarki lub położnej, wydany w innym państwie niż państwo 

członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli dyplom lub jego duplikat jest zalegalizowany 

przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium 

lub w którego systemie szkolnictwa wydano ten dyplom, albo na dyplomie lub jego 

duplikacie umieszczono albo dołączono do dokumentu apostille, jeżeli dyplom został 

wydany przez uprawniony organ właściwy dla państwa będącego stroną Konwencji 

znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w 

Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 938), na którego terytorium lub 

w którego systemie szkolnictwa wydano ten dyplom. 

2. Minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej wykaz 

dokumentów poświadczających spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 3-5. 

3. Zgody określonej w ust. 1 udziela na wniosek osoby, o której mowa w ust. 1, minister 

właściwy do spraw zdrowia, w drodze decyzji administracyjnej, której nadaje się rygor 

natychmiastowej wykonalności. W decyzji określa się zakres czynności zawodowych oraz 

okres i miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych wskazane w zaświadczeniu, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 2. Minister właściwy do spraw zdrowia może odstąpić od warunku 

zalegalizowania dyplomu lub duplikatu oraz posiadania apostille dyplomu lub jego 

duplikatu, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, jeżeli spełnienie tego warunku przez 

wnioskodawcę jest niemożliwe lub znacząco utrudnione. 

http://lex.senat.pl/#/document/17198449?cm=DOCUMENT
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4. W celu udzielenia zgody, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw zdrowia 

może wystąpić o opinię do: 

1) konsultanta krajowego właściwego w danej dziedzinie pielęgniarstwa lub konsultanta 

krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa albo 

2) konsultanta wojewódzkiego właściwego w danej dziedzinie pielęgniarstwa lub konsultanta 

wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa, na obszarze województwa, gdzie osoba, o 

której mowa w ust. 1, zamierza wykonywać zawód 

- przekazując dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w ust. 1, a także, 

jeżeli to konieczne, inne dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych 

odpowiadających zakresowi świadczeń zdrowotnych wskazanych w zaświadczeniu, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 2. 

5. Konsultant wydaje opinię, o której mowa w ust. 4, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

wystąpienia ministra właściwego do spraw zdrowia. 

6. Na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 3, okręgowa rada pielęgniarek i położnych 

przyznaje adresatowi tej decyzji prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub prawo 

wykonywania zawodu położnej, na określony zakres czynności zawodowych, okres i 

miejsce jego wykonywania wskazane w decyzji, o której mowa w ust. 3. Okręgowa rada 

pielęgniarek i położnych przyznaje prawo wykonywania zawodu oraz wydaje dokument 

"Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki" albo "Prawo wykonywania zawodu 

położnej", w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji, o której mowa w ust. 3, i wpisuje 

pielęgniarkę albo położną do rejestru, o którym mowa w art. 48 ust. 1. W przypadku 

odmowy wydania prawa wykonywania zawodu okręgowa rada pielęgniarek i położnych 

niezwłocznie informuje o tym ministra właściwego do spraw zdrowia, wskazując 

przyczyny takiego rozstrzygnięcia. 

7. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zatrudnia pielęgniarkę lub położną na podstawie 

umowy o pracę na czas określony nie dłuższy niż okres do dnia upływu ważności prawa 

wykonywania zawodu, o którym mowa w ust. 6. Przepisu art. 25
1
 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) nie stosuje się. 

8. Pielęgniarka lub położna, posiadająca prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w ust. 

6, wykonuje zawód przez okres roku pod nadzorem innej pielęgniarki lub położnej 

wyznaczonej przez kierownika podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. 

9. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych po otrzymaniu od podmiotu, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 2, powiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę skreśla pielęgniarkę albo 

http://lex.senat.pl/#/document/16789274?unitId=art(25(1))&cm=DOCUMENT
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położną z rejestru, o którym mowa w art. 48 ust. 1, jeżeli w terminie miesiąca od dnia 

rozwiązania tej umowy pielęgniarka albo położna nie poinformuje okręgowej izby 

pielęgniarek i położnych o zaistnieniu jednego z przypadków, o których mowa w ust. 10. 

10. Pielęgniarka albo położna, posiadająca prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w 

ust. 6, nie może na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonywać zawodu poza 

podmiotem wykonującym działalność leczniczą, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, z 

wyjątkiem przypadku, gdy: 

1) na wniosek pielęgniarki albo położnej zgody na wykonywanie zawodu w innym podmiocie 

udzielił minister właściwy do spraw zdrowia, w drodze decyzji administracyjnej, której 

nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, na podstawie zaświadczenia, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 2, wydanego przez kolejny podmiot wykonujący działalność leczniczą, 

w którym występuje szczególnie duże zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne 

udzielane przez pielęgniarki lub położne; 

2) minister właściwy do spraw zdrowia skierował pielęgniarkę albo położną w drodze decyzji 

administracyjnej do pracy w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, w którym 

występuje szczególnie duże zapotrzebowanie na świadczenia udzielane przez pielęgniarki 

lub położne; 

3) pielęgniarka albo położna została skierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii na 

podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 

159, 180 i 255)[.]  <;> 

<4) pielęgniarka albo położna udziela świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych 

udzielających świadczeń osobom, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 

2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa (Dz. U. poz. …).> 

11. Prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w ust. 6, wygasa w przypadku: 

1) uzyskania przez pielęgniarkę albo położną prawa wykonywania zawodu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na innej podstawie; 

2) wydania decyzji, o której mowa w ust. 27; 

3) skreślenia z rejestru, o którym mowa w art. 48 ust. 1; 

4) upływu czasu, na który zostało wydane; 

5) ubezwłasnowolnienia całkowitego albo częściowego pielęgniarki albo położnej; 
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6) złożenia przez pielęgniarkę albo położną oświadczenia o zrzeczeniu się tego prawa; 

7) śmierci pielęgniarki albo położnej. 

12. Prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w ust. 6, jest wydawane na okres nie 

dłuższy niż 5 lat. Nie można przedłużyć ani wydać nowego prawa wykonywania zawodu 

na warunkach określonych w ust. 1 po upływie 5 lat od dnia jego wydania. 

13. Dokument "Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki" albo "Prawo wykonywania 

zawodu położnej", zawiera dokonane przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i 

położnych adnotacje określające zakres czynności zawodowych, okres i miejsce 

zatrudnienia, na jakie zostało przyznane dane prawo wykonywania zawodu. 

14. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii osobie, która 

uzyskała kwalifikacje pielęgniarki lub położnej poza terytorium państw członkowskich 

Unii Europejskiej, można udzielić zgody na wykonywanie zawodu pielęgniarki albo 

położnej oraz przyznać warunkowe prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub 

położnej, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 3-5 i 7. 

15. Od osoby, o której mowa w ust. 14, nie jest wymagane zalegalizowanie dyplomów lub 

duplikatów oraz posiadanie apostille dyplomów lub ich duplikatów, o których mowa w 

ust. 1 pkt 7. 

16. W przypadku posiadania przez osobę, o której mowa w ust. 14, co najmniej 3-letniego 

doświadczenia zawodowego, jako pielęgniarka lub położna, uzyskanego w okresie 5 lat 

bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, osoba ta może uzyskać zgodę na 

samodzielne wykonywanie zawodu, z zastrzeżeniem ust. 19. W przypadku niespełniania 

warunku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, osoba, o której mowa w ust. 14, może 

uzyskać zgodę na wykonywanie zawodu pod nadzorem innej pielęgniarki lub położnej. 

17. Zgody określonej w ust. 14 i 16 udziela na wniosek osoby, o której mowa w ust. 14 i 16, 

minister właściwy do spraw zdrowia, w drodze decyzji administracyjnej, której nadaje się 

rygor natychmiastowej wykonalności. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio. W 

decyzji wskazuje się, czy dana osoba może wykonywać zawód samodzielnie, czy pod 

nadzorem innej pielęgniarki albo położnej. 

18. Na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 17, okręgowa rada pielęgniarek i położnych 

przyznaje adresatowi tej decyzji warunkowe prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub 

warunkowe prawo wykonywania zawodu położnej. Okręgowa rada pielęgniarek i 

położnych przyznaje warunkowe prawo wykonywania zawodu oraz wydaje dokument 

"Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki" albo "Prawo wykonywania zawodu 
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położnej", w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji, o której mowa w ust. 17, i 

wpisuje pielęgniarkę albo położną, której przyznała warunkowe prawo wykonywania 

zawodu, do rejestru, o którym mowa w art. 48 ust. 1. W dokumencie "Prawo 

wykonywania zawodu pielęgniarki" albo "Prawo wykonywania zawodu położnej" 

zamieszcza się adnotację, że dane prawo wykonywania zawodu jest prawem 

warunkowym oraz wskazuje się, czy dana pielęgniarka albo położna może wykonywać 

zawód samodzielnie, czy pod nadzorem innej pielęgniarki albo położnej. W przypadku 

odmowy przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu okręgowa rada 

pielęgniarek i położnych niezwłocznie informuje o tym ministra właściwego do spraw 

zdrowia, wskazując przyczyny takiego rozstrzygnięcia. 

19. Pielęgniarka albo położna, posiadająca warunkowe prawo wykonywania zawodu, o 

którym mowa w ust. 18, uprawniające do samodzielnego wykonywania zawodu, przez 

pierwsze 3 miesiące zatrudnienia w zawodzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

wykonuje zawód pod nadzorem innej pielęgniarki albo położnej. 

20. Pielęgniarka albo położna, posiadająca prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w 

ust. 18, nie może na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonywać zawodu poza 

podmiotem leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom 

chorym na COVID-19. Pielęgniarka albo położna zgłasza ministrowi właściwemu do 

spraw zdrowia, w jakim podmiocie i na jaki okres została zatrudniona, w terminie 7 dni od 

dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w danym podmiocie. Brak dokonania 

zgłoszenia może stanowić podstawę do cofnięcia zgody, o której mowa w ust. 14 i 16. 

Cofnięcie zgody następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

21. Minister właściwy do spraw zdrowia może udzielić, w drodze decyzji administracyjnej, 

zgody na wykonywanie zawodu przez pielęgniarkę albo położną, posiadającą prawo 

wykonywania zawodu, o którym mowa w ust. 18, poza podmiotem leczniczym 

przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19. 

Zgody tej udziela się na wniosek pielęgniarki albo położnej. W decyzji wskazuje się 

podmiot, w którym dana pielęgniarka albo położna będzie wykonywać zawód. 

<21a. Pielęgniarka albo położna, posiadająca warunkowe prawo wykonywania zawodu, 

o którym mowa w ust. 18, może w ramach wykonywania zawodu pielęgniarki lub 

położnej udzielać świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych udzielających 

świadczeń osobom, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 

uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2022 r. o 
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pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa. Wykonywanie zawodu w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń 

ofiarom konfliktu zbrojnego na Ukrainie nie wymaga zgody, o której mowa 

w ust. 21.> 

22. Prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w ust. 18, zachowuje ważność przez okres 

5 lat od dnia jego wydania. 

23. Prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w ust. 18, wygasa w przypadku: 

1) uzyskania przez pielęgniarkę albo położną prawa wykonywania zawodu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na innej podstawie; 

2) wydania decyzji, o której mowa w ust. 27; 

3) skreślenia z rejestru, o którym mowa w art. 48 ust. 1; 

4) upływu 5 lat od dnia jego wydania; 

5) ubezwłasnowolnienia całkowitego albo częściowego pielęgniarki albo położnej; 

6) złożenia przez pielęgniarkę albo położną oświadczenia o zrzeczeniu się tego prawa; 

7) śmierci pielęgniarki albo położnej. 

24. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa odpowiednio w ust. 1 

albo 14 i 16, wraz z wnioskiem, mogą zostać złożone przez wnioskodawcę do ministra 

właściwego do spraw zdrowia także za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej. 

Konsul Rzeczypospolitej Polskiej przesyła elektronicznie odwzorowane dokumenty do 

ministra właściwego do spraw zdrowia za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

W przypadku stwierdzenia przez ministra właściwego do spraw zdrowia, na podstawie 

przesłanych dokumentów, że wnioskodawca spełnia odpowiednie warunki, o których 

mowa w ust. 1 albo 14 i 16, minister właściwy do spraw zdrowia wydaje decyzję, o której 

mowa w ust. 3 lub 17, i przesyła elektronicznie odwzorowaną decyzję do właściwego 

konsula Rzeczypospolitej Polskiej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Po 

otrzymaniu decyzji, o której mowa w ust. 3 lub 17, konsul ten wydaje wizę, chyba że 

zachodzą podstawy do odmowy jej wydania. 

25. W przypadku powzięcia przez ministra właściwego do spraw zdrowia uzasadnionych 

wątpliwości co do autentyczności dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków, o 

których mowa w ust. 1 albo 14 i 16, minister właściwy do spraw zdrowia może zwrócić 

się do konsula Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium państwa, gdzie dokumenty te 

zostały wydane, lub do konsula Rzeczypospolitej Polskiej, do którego dokumenty te 
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zostały złożone zgodnie z ust. 24, z wnioskiem o weryfikację autentyczności tych 

dokumentów. 

26. W przypadku gdy w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii okręgowa rada pielęgniarek i położnych nie przyzna prawa wykonywania 

zawodu w terminach, o których mowa w ust. 6 albo 18, lub odmówi przyznania prawa 

wykonywania zawodu, o którym mowa w ust. 6 albo 18, do dnia prawomocnego 

zakończenia postępowania w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu, 

pielęgniarka albo położna może wykonywać zawód na podstawie i w zakresie określonym 

w decyzji, o której mowa odpowiednio w ust. 3 albo 17, i jest w tym czasie uznawana za 

pielęgniarkę albo położną posiadającą odpowiednie prawo wykonywania zawodu. 

27. W przypadku powzięcia przez ministra właściwego do spraw zdrowia wiarygodnych 

informacji, zgodnie z którymi wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez daną 

pielęgniarkę lub położną stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia pacjentów, minister 

właściwy do spraw zdrowia cofa tej pielęgniarce lub położnej zgodę, o której mowa w ust. 

3 lub 17. Cofnięcie zgody następuje w drodze decyzji administracyjnej, której nadaje się 

rygor natychmiastowej wykonalności. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach 

komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) 

 

Art.  3. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) osobie przybranej - należy przez to rozumieć osobę, która ukończyła 16 lat i została 

wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i 

udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej, 

jednostkach systemu, podmiotach leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Straży 

Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkach ochotniczych działających w tych obszarach; 

<1a) języku polskim – należy przez to rozumieć język polski w piśmie nauczany 

metodą glottodydaktyczną; przepisy art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 7 października 

1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672) stosuje się odpowiednio do osób 

uprawnionych mieszkających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;> 
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2) polskim języku migowym (PJM) - należy przez to rozumieć naturalny wizualno-

przestrzenny język komunikowania się osób uprawnionych; 

3) systemie językowo-migowym (SJM) - należy przez to rozumieć podstawowy środek 

komunikowania się osób uprawnionych, w którym znaki migowe wspierają wypowiedź 

dźwiękowo-artykulacyjną; 

4) sposobach komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) - należy przez to 

rozumieć podstawowy środek komunikowania się osób uprawnionych, w którym sposób 

przekazu komunikatu jest dostosowany do potrzeb wynikających z łącznego 

występowania dysfunkcji narządu wzroku i słuchu; 

5) środkach wspierających komunikowanie się - należy przez to rozumieć rozwiązania lub 

usługi umożliwiające kontakt, w szczególności poprzez: 

a) korzystanie z poczty elektronicznej, 

b) przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS 

lub komunikatorów internetowych, 

c) komunikację audiowizualną, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych, 

d) przesyłanie faksów, 

e) strony internetowe spełniające standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych; 

6) organach administracji publicznej - należy przez to rozumieć organy określone w art. 5 § 2 

pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1257); 

7) jednostkach systemu - należy przez to rozumieć jednostki systemu Państwowe 

Ratownictwo Medyczne, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 

r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1868 i 2020 oraz z 

2017 r. poz. 60); 

8) podmiotach leczniczych - należy przez to rozumieć podmioty lecznicze, o których mowa w 

art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1638, 1948 i 2260). 

Art.  18. 

[1. Osoby, o których mowa w art. 2 ust. 1, mogą korzystać z wybranej przez siebie formy 

szkolenia PJM, SJM, SKOGN lub tłumacza-przewodnika.] 

<1. Osoby, o których mowa w art. 2 ust. 1, mogą korzystać z wybranej przez siebie 

formy szkolenia z języka polskiego, PJM, SJM, SKOGN lub tłumacza-

przewodnika.> 

http://lex.senat.pl/#/document/16784712?unitId=art(5)par(2)pkt(3)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16784712?unitId=art(5)par(2)pkt(3)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17307669?unitId=art(32)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17709549?unitId=art(4)ust(1)&cm=DOCUMENT
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2. Koszt szkolenia, o którym mowa w ust. 1, może zostać dofinansowany ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wniosek osób, o 

których mowa w ust. 1. 

3. Wysokość dofinansowania, o którym mowa w ust. 2, nie może być wyższa niż 20% 

przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1. 

4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi w drodze rozporządzenia: 

1) tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie kosztów szkolenia, o którym 

mowa w ust. 1, wysokość oraz sposób przyznawania i przekazywania środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ten cel, 

2) zakres oraz formę dodatkowych informacji i dokumentów składanych wraz z wnioskiem, o 

którym mowa w pkt 1, 

3) wzory wniosków, o których mowa w pkt 1 

- mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie mechanizmu dofinansowania kosztów 

szkolenia <języka polskiego,> PJM, SJM, SKOGN i tłumacza-przewodnika oraz 

uwzględnienie potrzeb osób korzystających z tych szkoleń, a także uwzględniając różnice 

w grupach uprawnionych do dofinansowania. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 oraz 

z 2022 r. poz. 91) 

Art.  449. 

1. Krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców tworzy oraz 

prowadzi w systemie teleinformatycznym Szef Urzędu. 

2. Krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców składa się z: 

1) rejestrów, o których mowa w art. 428 ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a-k oraz m-o, a także pkt 3 

i 6, z wyjątkiem rejestrów, o których mowa w art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. c, prowadzonych 

przez konsula i ministra właściwego do spraw zagranicznych; 

2) ewidencji zaproszeń; 

3) wykazu; 

4) rejestru spraw o udzielenie lub pozbawienie ochrony międzynarodowej oraz udzielenie 

pomocy cudzoziemcom ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej; 

5) rejestru spraw o udzielenie cudzoziemcom azylu; 
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6) rejestru spraw o udzielenie cudzoziemcom zgody na pobyt ze względów humanitarnych i 

zgody na pobyt tolerowany; 

7) rejestru spraw o udzielenie cudzoziemcom ochrony czasowej; 

8) rejestru spraw prowadzonych na podstawie rozporządzenia 604/2013; 

9) rejestru pobytu obywateli Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

10) rejestru kart pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej; 

11) rejestru dokumentów potwierdzających posiadanie zezwolenia na pobyt stały obywatela 

Unii Europejskiej; 

12) rejestru kart stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej; 

13) rejestrów wniosków, wydanych postanowień i decyzji w sprawach o: 

a) wydanie wizy krajowej w celu repatriacji, 

b) udzielenie pomocy repatriantom ze środków budżetu państwa, 

c) uznanie za repatrianta; 

14) ewidencji osób ubiegających się o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji, które nie 

mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zapewnionego lokalu mieszkalnego lub 

źródła utrzymania; 

15) centralnego rejestru danych o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego; 

16) rejestru wydanych cudzoziemcom zaświadczeń, o których mowa w art. 170; 

17) centralnego rejestru wizowego, o którym mowa w art. 449a ust. 1; 

18) rejestrów wniosków, wydanych decyzji i postanowień w sprawach o przyznanie 

świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie 

Polaka[.]  <;> 

<19) rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 2022 r. o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 

(Dz. U. poz. …).> 

Art.  450. 

1. [Dane przetwarzane w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach 

cudzoziemców, o których mowa w art. 449 ust. 2 pkt 1-12, 16 i 17, udostępnia się 

następującym podmiotom, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań:] 

 < Dane przetwarzane w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach 

cudzoziemców, o których mowa w art. 449 ust. 2 pkt 1–12, 16, 17 i 19, udostępnia się 

następującym podmiotom, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych 

zadań:> 

http://lex.senat.pl/#/document/17381682?cm=DOCUMENT
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1) organom administracji publicznej, sądom i prokuraturom; 

2) Radzie do Spraw Uchodźców, Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Ochrony Państwa, 

Państwowej Inspekcji Pracy, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego 

Centrum Informacji Kryminalnych i straży gminnej (miejskiej); 

3) organom Krajowej Administracji Skarbowej. 

2. [Dane przetwarzane w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach 

cudzoziemców, o których mowa w art. 449 ust. 2 pkt 1-12 i 16, udostępnia się:] 

< Dane przetwarzane w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach 

cudzoziemców, o których mowa w art. 449 ust. 2 pkt 1–12, 16 i 19, udostępnia się:> 

1) państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym - w zakresie niezbędnym do 

realizacji ich zadań publicznych; 

2) komornikom sądowym - w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez nich postępowania 

egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu 

spadku lub sporządzania spisu inwentarza; 

3) Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi - w odniesieniu do danych osób poszukiwanych; 

4) organom egzekucyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji - w zakresie prowadzonej egzekucji. 

<2a. Dane przetwarzane w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach 

cudzoziemców, o których mowa w art. 449 ust. 2 pkt 19, udostępnia się Narodowemu 

Funduszowi Zdrowia.> 

3. Podmiotom, o których mowa w ust. 1 i 2, nie udostępnia się danych w postaci odcisków 

linii papilarnych, pobranych w celu wydania karty pobytu. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (Dz. U. z 2021 r. poz. 823 oraz 

z 2022 r. poz. 350) 

Art.  16. 

1. Konsul wykonuje funkcje konsularne osobiście. 

2.   Konsul może na piśmie upoważnić podległych mu urzędników konsularnych do 

wykonywania funkcji konsularnych w jego imieniu. 

http://lex.senat.pl/#/document/16786731?cm=DOCUMENT
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[3.   W uzasadnionych przypadkach, za zgodą ministra właściwego do spraw zagranicznych, 

konsul może na piśmie upoważnić na czas określony członków personelu dyplomatyczno-

konsularnego albo personelu pomocniczego w rozumieniu ustawy z dnia 21 stycznia 2021 

r. o służbie zagranicznej do wykonywania określonych czynności.] 

<3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą ministra właściwego do spraw 

zagranicznych, konsul może na piśmie upoważnić na czas określony do wykonywania 

określonych czynności: 

1) członków personelu dyplomatycznokonsularnego albo personelu pomocniczego 

w rozumieniu ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej; 

2) osoby zatrudnione w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu 

ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej na podstawie umowy o pracę 

zawartej zgodnie z prawem państwa przyjmującego oraz na podstawie powołania 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162), w tym osoby zatrudnione na czas 

wykonywania funkcji w placówce przez członka rodziny.> 

 

 

U S T A W A   z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2234) 

Art.  13. 

[1. W celu realizacji obowiązku zapewnienia telekomunikacji, o którym mowa w art. 179 ust. 

2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576), 

przez zapewnienie łączności, w szczególności z numerami alarmowymi, w związku z 

wydarzeniami, w szczególności imprezami masowymi lub zgromadzeniami, podczas 

których może wystąpić zdarzenie o charakterze terrorystycznym albo zagrożenie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, operator telekomunikacyjny jest uprawniony, a 

na żądanie ministra właściwego do spraw informatyzacji lub organu odpowiedzialnego za 

bezpieczeństwo i porządek publiczny obowiązany, do instalowania, na okres nie dłuższy 

niż 30 dni, także na obiektach budowlanych niezwiązanych trwale z gruntem, 

tymczasowych instalacji radiokomunikacyjnych wraz z antenowymi konstrukcjami 

wsporczymi, w szczególności stacji bazowych ruchomej sieci telekomunikacyjnej.] 

<1. W celu zapewnienia telekomunikacji w związku z wydarzeniami, w szczególności 

imprezami masowymi lub zgromadzeniami, podczas których może wystąpić 

http://lex.senat.pl/#/document/19090329?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17116702?unitId=art(179)ust(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17116702?unitId=art(179)ust(2)&cm=DOCUMENT
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zdarzenie o charakterze terrorystycznym albo zagrożenie bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, operator telekomunikacyjny jest uprawniony, a na żądanie ministra 

właściwego do spraw informatyzacji lub organu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo 

i porządek publiczny obowiązany, do: 

1) instalowania tymczasowych instalacji radiokomunikacyjnych wraz z antenowymi 

konstrukcjami wsporczymi, w szczególności stacji bazowych ruchomej sieci 

telekomunikacyjnej, także na obiektach budowlanych niezwiązanych trwale 

z gruntem, 

2) budowy, przebudowy lub instalowania infrastruktury przewodowej i innych 

urządzeń lub infrastruktury w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prawidłowej 

eksploatacji instalacji, o których mowa w pkt 1, przy czym wykonywanie prac oraz 

posadowiona infrastruktura nie może powodować zagrożenia życia lub 

bezpieczeństwa mienia 

– na okres nie dłuższy niż 30 dni albo na okres nie dłuższy niż wskazany w żądaniu tego 

ministra lub organu.> 

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji lub organ odpowiedzialny za bezpieczeństwo i 

porządek publiczny, nakładając obowiązek, o którym mowa w ust. 1, bierze pod uwagę 

informacje operatorów telekomunikacyjnych dotyczące możliwości zabezpieczenia 

łączności w szczególności z numerami alarmowymi, w związku z wydarzeniami, w 

szczególności imprezami masowymi lub zgromadzeniami, podczas których może 

wystąpić zdarzenie o charakterze terrorystycznym albo zagrożenie bezpieczeństwa i 

porządku publicznego, oraz przewidywane koszty instalowania tymczasowych instalacji 

radiokomunikacyjnych wraz z antenowymi konstrukcjami wsporczymi, w szczególności 

stacji bazowych ruchomej sieci telekomunikacyjnej. 

[3. Instalowanie tymczasowych instalacji, o których mowa w ust. 1, nie wymaga pozwolenia 

na budowę, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), lub zgłoszenia, o którym mowa w art. 

30 ust. 1 tej ustawy. 

4. Przystąpienie do eksploatacji instalacji, o których mowa w ust. 1, jest możliwe po 

doręczeniu właściwemu organowi ochrony środowiska zgłoszenia, o którym mowa w art. 

152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1219, z późn. zm.), wraz z wynikami pomiarów, o których mowa w art. 122a ust. 1 

http://lex.senat.pl/#/document/16796118?unitId=art(28)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16796118?unitId=art(30)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16796118?unitId=art(30)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16901353?unitId=art(152)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16901353?unitId=art(152)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16901353?unitId=art(122(a))ust(1)&cm=DOCUMENT
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tej ustawy, potwierdzającymi utrzymywanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej 

poziomów dopuszczalnych. 

5. Na rzecz operatora telekomunikacyjnego, który instaluje tymczasową instalację, 

nieruchomość można obciążyć służebnością polegającą na tym, że może on zainstalować 

tymczasową instalację i korzystać w okresie, o którym mowa w ust. 1, z nieruchomości 

obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem urządzeń, o których mowa w ust. 1.] 

<3. Wykonywanie prac, o których mowa w ust. 1: 

1) nie wymaga: 

a) decyzji o pozwoleniu na budowę, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88), 

lub zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 tej ustawy, 

b) decyzji, o której mowa w art. 39 ust. 3 i 7 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 i 1595 oraz z 2022 r. 

poz. 32), 

c) zawarcia umowy w sprawie użytkowania gruntów pokrytych wodami, o której mowa 

w art. 261 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2233 i 2368 oraz z 2022 r. poz. 88 i 258), 

2) w przypadku, gdy wykonywanie tych prac ma nastąpić w obrębie pasa drogowego 

drogi publicznej – może nastąpić po poinformowaniu właściwego zarządcy drogi 

o planowanym zakresie zajęcia pasa drogowego, przy czym nie jest wymagane 

sporządzenie projektu organizacji ruchu, o którym mowa w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 10 ust. 12 ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.) oraz nie 

pobiera się opłaty, o której mowa w art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych; 

3) w przypadku, gdy do wykonywania tych prac możliwe jest wykorzystanie kanału 

technologicznego, o którym mowa w art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych, udostepnienie kanału technologicznego następuje 

niezwłocznie pod nadzorem zarządcy drogi i nie pobiera się opłaty, o której mowa 

w art. 39 ust. 7g tej ustawy. 

4. Przystąpienie do eksploatacji instalacji, o których mowa w ust. 1, jest możliwe przed 

doręczeniem właściwemu organowi ochrony środowiska zgłoszenia, o którym mowa 

w art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
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(Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127 i 2269). W takim przypadku zgłoszenie doręcza się 

właściwemu organowi w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia eksploatacji tej 

instalacji. Przepisów art. 152 ust. 4–4c oraz art. 152b ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. – Prawo ochrony środowiska nie stosuje się. 

5. Na rzecz operatora telekomunikacyjnego, który wykonuje prace, o których mowa 

w ust. 1, nieruchomość można obciążyć służebnością polegającą na tym, że może on 

wykonywać te prace i korzystać w okresie, o którym mowa w tym przepisie, 

z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem urządzeń, o których mowa 

w ust. 1.> 

6. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności, o 

której mowa w ust. 5, operator telekomunikacyjny składa wniosek do właściwego 

miejscowo starosty o ustanowienie służebności. 

7. Starosta, w drodze decyzji administracyjnej, zobowiązuje do ustanowienia służebności na 

okres, o którym mowa w ust. 1. Starosta wydaje decyzję nie później niż w terminie 7 dni, 

licząc od dnia złożenia wniosku. 

8. Decyzji, o której mowa w ust. 7, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 

9. Służebność wygasa najpóźniej z upływem okresu, o którym mowa w ust. 1. 

10. Po wygaśnięciu służebności na operatorze telekomunikacyjnym ciąży obowiązek 

usunięcia tymczasowej instalacji. 

11. Z tytułu służebności oraz za szkody powstałe w wyniku zajęcia nieruchomości 

przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem, 

użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługują inne prawa rzeczowe do 

nieruchomości, a operatorem telekomunikacyjnym, któremu udostępniono nieruchomość. 

Jeżeli do uzgodnienia nie dojdzie w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym upłynął 

termin udostępnienia nieruchomości, starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji 

rządowej wszczyna postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania. 

12. Organem wyższego stopnia w sprawie decyzji, o której mowa w ust. 7, jest wojewoda. 

 

<Art. 13a. 

1. Prezes Rady Ministrów, mając na względzie możliwość wystąpienia zdarzenia 

o charakterze terrorystycznym albo zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, może, w drodze zarządzenia, ograniczyć publiczny dostęp do wykazów, 
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rejestrów, baz danych i systemów teleinformatycznych zawierających dane 

lokalizacyjne infrastruktury technicznej. 

2. W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1, wskazuje się wykazy, rejestry, bazy danych 

oraz systemy teleinformatyczne, do których ograniczony zostaje dostęp publiczny, 

oraz okres tego ograniczenia. 

3. Dysponenci wykazów, rejestrów, baz danych i systemów teleinformatycznych 

wskazanych w zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1, ograniczają do nich publiczny 

dostęp zgodnie z tym zarządzeniem niezwłocznie.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 439) 

Art.  16. 

1. Związek metropolitalny może udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej, jednostkom 

samorządu terytorialnego oraz ich związkom. 

2. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki mogą udzielać pomocy finansowej 

związkowi metropolitalnemu. 

<3. Związek metropolitalny może udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej, 

społecznościom lokalnym i regionalnym innych państw. Podstawą udzielania tej 

pomocy jest w uchwała zgromadzenia.> 

 

 

U S T A W A   z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1582) 

Art.  25. 

1. Dyrektor wydaje decyzję o przyznaniu albo o odmowie przyznania środków finansowych 

w ramach realizacji programu. 

2. W przypadku wystąpienia naruszeń formalnych przy przyznawaniu środków finansowych 

wnioskodawca może zwrócić się do Dyrektora z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie 

sprawy. 
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3. Listę podmiotów, którym zostały przyznane środki finansowe, zawierającą imiona i 

nazwiska lub ich nazwy, zamieszcza się na stronie podmiotowej Agencji w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

<4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą ministra właściwego do spraw szkolnictwa 

wyższego i nauki, Agencja nie zamieszcza imion i nazwisk obywateli państw, których 

dotyczy ta zgoda, oraz nazw podmiotów działających na terytorium tych państw, na 

listach, o których mowa w ust. 3, oraz nie udostępnia informacji o tych osobach 

i podmiotach posiadanych w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 2, na 

podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 oraz z 2021 r. poz. 1598 i 1641).> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 

2105 oraz z 2022 r. poz. 24)  

<Art. 9a. 

1. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego określonego w art. 296 § 1, 

1a, 3 lub 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r. poz. 

2345 i 2447), jeżeli: 

1) miał miejsce w czasie: 

a) trwania wojny napastniczej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej lub działań 

zbrojnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, terytorium państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, terytorium Państwa-Strony Traktatu 

Północnoatlantyckiego albo na terytorium innego państwa graniczącego z 

Rzecząpospolitą Polską lub okupacji na tych terytoriach lub 

b) obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu klęski żywiołowej, stanu 

wyjątkowego albo stanu wojennego, lub 

c) obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, oraz 

2) sprawca działał lub zaniechał działania w celu ochrony: 

a) życia lub zdrowia wielu osób lub 

b) bezpieczeństwa publicznego, lub 

c) dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury 
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– jeśli zagrożenie dla jednego z tych dóbr wynikało bezpośrednio z okoliczności, o której 

mowa w pkt 1 lit. a, albo z okoliczności, z powodu której wprowadzono jeden ze 

stanów, o których mowa w pkt 1 lit. b i c, oraz 

3) korzyść uzyskana czynem, o którym mowa w pkt 2, lub w świetle typowych 

następstw tego czynu w sposób uzasadniony oczekiwana przewyższa negatywne 

skutki wynikające z naruszenia prawa przez sprawcę, oraz 

4) uzyskanie korzyści lub jej uzasadnione oczekiwanie nie byłoby możliwe lub byłoby 

istotnie utrudnione, jeżeli czyn nie zostałby popełniony. 

2. Przepis ust. 1 pkt 3 i 4 ma także zastosowanie, jeżeli czyn miał zapobiegać 

przestępczości o charakterze terrorystycznym na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 478, 619, 1630, 2141 i 2232) 

 

Art.  327. 

1. Dyplom ukończenia studiów za granicą może być uznany za równoważny odpowiedniemu 

polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej 

określającej równoważność, a w przypadku jej braku - w drodze postępowania 

nostryfikacyjnego. 

2. Osoba, której dyplom został uznany za równoważny polskiemu dyplomowi i tytułowi, 

może posługiwać się odpowiednim polskim tytułem. 

[3. Ukończenie studiów na określonym poziomie przez cudzoziemca, który uzyskał status 

uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt 

czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c 

lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, który nie dysponuje dyplomem 

ukończenia studiów, może być potwierdzone w drodze postępowania w sprawie 

potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie.] 

<3. Ukończenie studiów na określonym poziomie przez cudzoziemca, który uzyskał 

status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub cudzoziemca posiadającego 

zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa 

w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 

http://lex.senat.pl/#/document/18053962?unitId=art(159)ust(1)pkt(1)lit(c)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18053962?unitId=art(159)ust(1)pkt(1)lit(d)&cm=DOCUMENT
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lub obywatela polskiego, który wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 

określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 9 marca 

2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa (Dz. U. poz. …), lub obywatela Ukrainy przebywającego na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 

2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa, którzy nie dysponują dyplomem ukończenia studiów, może 

być potwierdzone w drodze postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia 

studiów na określonym poziomie.> 

4. Postępowanie nostryfikacyjne albo postępowanie, o którym mowa w ust. 3, wszczyna się 

na wniosek. Postępowanie prowadzi uczelnia posiadająca kategorię naukową A+, A albo 

B+ w dyscyplinie, której dotyczy wniosek. 

5. Po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego albo postępowania, o którym mowa 

w ust. 3, wydaje się zaświadczenie. 

6. Za postępowanie pobierana jest opłata. Maksymalna wysokość opłaty wynosi 50% 

wynagrodzenia profesora. Uczelnia ustala warunki i tryb zwalniania z opłaty. 

7. W przypadku stwierdzenia braku właściwości do przeprowadzenia postępowania, uczelnia 

wydaje postanowienie o odmowie jego przeprowadzenia, na które służy zażalenie. Opłaty, 

o której mowa w ust. 6, nie pobiera się. 

8. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) dokumenty dołączane do wniosku, 

2) szczegółowy tryb postępowania nostryfikacyjnego i postępowania, o którym mowa w ust. 

3, 

3) terminy załatwiania spraw w postępowaniu nostryfikacyjnym i postępowaniu, o którym 

mowa w ust. 3, 

4) sposób wnoszenia opłaty, 

5) wzór zaświadczenia wydawanego po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego i 

postępowania, o którym mowa w ust. 3 
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- mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnego prowadzenia postępowań oraz 

różnorodność dokumentów potwierdzających ukończenie studiów występujących w 

obrocie międzynarodowym. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1978) 

 

<Art. 6a. 

Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej 

Polskiej komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych 

umożliwiających stosowanie art. 1 pkt 3, art. 3 pkt 2 i 3 w zakresie art. 32 ust. 6–8 i 

pkt 6–8 oraz art. 4 pkt 2 i 4 ustawy. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 

dni przed dniem wejścia w życie wskazanych przepisów ustawy.> 

 

Art.  8. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 2022 r., z wyjątkiem: 

1) art. 1 pkt 5 oraz art. 3 pkt 4, 5, 10 i 11, które wchodzą w życie z dniem 3 marca 2022 r.; 

[2) art. 1 pkt 3, art. 3 pkt 6-8 oraz art. 4 pkt 2 i 4, które wchodzą w życie z dniem 2 czerwca 

2022 r.;] 

<2) art. 1 pkt 3, art. 3 pkt 2 i 3 w zakresie art. 32 ust. 6–8 i pkt 6–8 oraz art. 4 pkt 2 i 4, 

które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa 

w art. 6a;> 

[3) art. 3 pkt 2 i 3 w zakresie art. 32 ust. 6-8, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2022 

r.;] 

4) art. 5, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia[.]  <;> 

<5) art. 6a, który wchodzi w życie z dniem 2 czerwca 2022 r.> 

U S T A W A   z dnia  27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. poz. 350) 

 

Art.  104. 

1. Tworzy się Rejestr Dokumentów Paszportowych. 
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[2. Z dniem 27 marca 2022 r. likwiduje się prowadzone na podstawie ustawy zmienianej w 

art. 98 ewidencje paszportowe oraz centralną ewidencję wydanych i unieważnionych 

dokumentów paszportowych, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.] 

<2. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy likwiduje się prowadzone na podstawie 

ustawy zmienianej w art. 98 ewidencje paszportowe oraz centralną ewidencję 

wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych, na zasadach i w trybie 

określonych w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach.> 

3. Dane zgromadzone w centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów 

paszportowych przekazuje się do Rejestru Dokumentów Paszportowych. 

4. Zapisy w dziennikach ewidencji, o której mowa w ust. 2, są przechowywane przez 2 lata od 

dnia wejścia w życie ustawy. 

[Art.  105. 

Dokumenty paszportowe wydane przed dniem 27 marca 2022 r. zachowują ważność do 

upływu terminów w nich określonych.] 

<Art. 105. 

Dokumenty paszportowe wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 

zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.”; 

 

<Art. 110a. 

Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw wewnętrznych ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej komunikat 

określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie 

dokumentów paszportowych zgodnie z przepisami niniejszej ustawy. Komunikat 

ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań 

technicznych określonym w tym komunikacie.> 

 

 

[Art.  111. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 27 marca 2022 r., z wyjątkiem: 

1) art. 98, który wchodzi w życie z dniem 21 marca 2022 r.; 

2) art. 30 ust. 3 i art. 31 ust. 3, które wchodzą w życie z dniem 30 września 2022 r.] 
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< Art. 111. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie 

art. 110a, z wyjątkiem: 

1) art. 98, który wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia komunikatu; 

2) art. 110a, który wchodzi w życie z dniem 27 marca 2022 r.> 

 

 


