
 

U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Badań Medycznych  

oraz niektórych innych ustaw 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 

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

ustaw, odrzuca tę ustawę. 

 

 

 

MARSZAŁEK SENATU 

 

TOMASZ GRODZKI 



U Z A S A D N I E N I E  

 

Na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2021 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy 

o Agencji Badań Medycznych oraz niektórych innych ustaw i podjął uchwałę o jej 

odrzuceniu. 

Zadania Agencji Badań Medycznych są finansowane w szczególności poprzez odpis 

w wysokości 0,3% planowanych należnych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie 

zdrowotne na dany rok określonych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Nie negując potrzeby wspierania rozwoju nauki, innowacyjności i wiedzy, w tym badań 

i eksperymentów badawczych, Senat stoi na stanowisku, że rozwój ten nie powinien odbywać 

się kosztem świadczeń zdrowotnych dla obywateli. Korzystanie przez Agencję Badań 

Medycznych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia oznacza uszczuplenie środków ze 

składek na ubezpieczenie zdrowotne, które powinny być przeznaczone za zabezpieczenie 

świadczeń zdrowotnych i zwiększenie ich dostępności. W ocenie Senatu należy poszukiwać 

innych aniżeli środki ze składek zdrowotnych źródeł finansowania działalności Agencji 

Badań Medycznych, zwłaszcza w kontekście nieustannie zwiększającego się 

zapotrzebowania obywateli na świadczenia zdrowotne, będącego efektem trwającej epidemii 

COVID-19.  

Senat zwraca również uwagę, że rozszerzenie zakresu działalności Agencji Badań 

Medycznych na prowadzenie eksperymentów badawczych powinno być poprzedzone 

przygotowaniem kompleksowej regulacji prawnej określającej zasady prowadzenia badań 

klinicznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zapewniającej stosowanie europejskich 

standardów i gwarantującej odpowiedni poziom bezpieczeństwa pacjentów. 

Ponadto Senat krytycznie ocenił dodawany do ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji 

Badań Medycznych przepis art. 10 ust. 3a (art. 1 pkt 4 nowelizacji), przyznający ministrowi 

właściwemu do spraw zdrowia uprawnienie do odwołania członka Rady Agencji, przed 

upływem kadencji, bez spełnienia jakichkolwiek przesłanek. W opinii Senatu regulacja ta stoi 

w sprzeczności z istotą zasady kadencyjności organów kolegialnych. Na treść zasady 

kadencyjności składają się dwa podstawowe elementy: instytucjonalny – polegający na 

ustanowieniu pewnego horyzontu czasowego funkcjonowania danego organu, oraz 

personalny – przejawiający się w zapewnieniu określonego poziomu stabilizacji składu 

osobowego organu w czasie trwania kadencji. Z tej perspektywy konstrukcja kadencji tworzy 
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pewne minimum o walorze gwarancyjnym, gdyż ustalenie czasowych ram kadencji ma 

chronić trwałość funkcjonowania danego zespołu osób w ramach organu. Nie oznacza to 

absolutnej niezmienności obsady personalnej organu w trakcie trwania kadencji. W pewnych 

sytuacjach kontynuowanie mandatu przez członków organu jest niepożądane bądź wręcz 

niemożliwe. Możliwość odwołania członka organu powinna jednak następować wyjątkowo, 

w ściśle określonych sytuacjach. Aktualnie obowiązująca ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. 

o Agencji Badań Medycznych w art. 10 ust. 3 przesądza, że członka Rady Agencji odwołuje 

się w przypadku rezygnacji z pełnionej funkcji, utraty zdolności do pełnienia obowiązków 

z powodu choroby lub innej przeszkody trwale uniemożliwiającej pełnienie obowiązków 

przez co najmniej 6 miesięcy albo zaprzestania spełniania któregokolwiek z wymagań dla 

członków Rady. W ocenie Senatu dodawany do ustawy przepis art. 10 ust. 3a, przyznający 

ministrowi właściwemu do spraw zdrowia pełną swobodę w kształtowaniu składu Rady 

Agencji, godzi nie tylko w istotę zasady kadencyjności, ale może również skutkować 

upolitycznieniem składu tego organu. Z uwagi na zakres działań Agencji Badań Medycznych 

i wagę powierzonych jej zadań ustawowych istotny jest transparenty wybór członków Rady 

i stabilizacja jej składu.  

Wątpliwości Senatu wzbudził również nowelizowany przepis art. 18 ust. 12 ustawy 

z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych (art. 1 pkt 6 lit. e nowelizacji), 

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

publicznych w przypadku umów określających wysokość wynagrodzenia eksperta 

powołanego przez Prezesa Agencji Badan Medycznych do wykonywania zadań w ramach 

zespołu oceny wniosków w konkursie na realizację i dofinansowanie projektu, a także do 

dokonania innej oceny albo sporządzenia opinii dotyczącej realizacji zadań Agencji. Problem 

ten był podnoszony również na etapie prac sejmowych, w szczególności przez Biuro Analiz 

Sejmowych, które zwracało uwagę, że „w przypadku angażowania ekspertów do zespołów 

oceny wniosków podmiotów ubiegających się o środki Agencji Badań Medycznych, 

rezygnacja z przepisów o zamówieniach publicznych zmniejszy nie tylko przejrzystość 

wyboru tych ekspertów, ale wpłynie również na poziom obiektywizmu wyboru wniosków 

o dofinansowanie badań”. Podkreślano ponadto, że wyłączenie stosowania przepisów ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych może oznaczać „(…) m. in. 

możliwość zawierania umowy z ekspertem na czas nieoznaczony  (art. 434 ust. 1 a contrario 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych) oraz brak konieczności 

zawierania w umowie postanowień dotyczących kar umownych (art. 436 a contrario ustawy 
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z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych)”. Senat, krytycznie odnosząc się 

do regulacji wyłączającej stosowanie ustawy – Prawo zamówień publicznych do umów 

z ekspertami, wziął pod uwagę, że próg stosowania przepisów tej ustawy wynosi 130 000 zł. 

Senatorowie uznali, że zapewnienie sprawności i elastyczności procedury wyboru ekspertów, 

nie uzasadnia w sposób wystarczający konieczności odstąpienia od zasad ogólnych. Należy 

mieć przy tym na względzie, że dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE 

z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 

2004/18/WE, określa zamknięty katalog wyłączeń stosowania jej przepisów, co oznacza, że 

każdy przypadek wyłączenia stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, 

wprowadzany w polskim systemie prawnym, powinien być poddany pogłębionej analizie. 

Wprowadzenie do krajowego porządku prawnego wyłączenia określonej kategorii zamówień 

lub podmiotów spod rygoru ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych, które nie znajduje odzwierciedlenia w katalogu wyłączeń zdefiniowanym 

w dyrektywach unijnych, może być rozpatrywane w kategoriach naruszenia prawa 

europejskiego z zakresu zamówień publicznych. 

Ponadto Senat wziął pod uwagę, że istotna część przepisów została wprowadzona do 

ustawy z naruszeniem konstytucyjnych zasad regulujących procedurę ustawodawczą 

w Sejmie. Przepisy dodane do ustawy na etapie drugiego czytania w Sejmie to: 

1) art. 1 pkt 4 nowelizacji (art. 10 ust. 3a ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań 

Medycznych umożliwiający ministrowi właściwemu do spraw zdrowia odwołanie 

członka Rady Agencji Badan Medycznych przed upływem kadencji); 

2) art. 5 i art. 9 nowelizacji (wprowadzające zmiany w ustawie z dnia 8 września 2006 r. 

o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz w ustawie z dnia 21 lutego 2019 r. 

o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych oraz niektórych innych ustaw, odnoszące się do administratora TOPSOR); 

3) art. 6 nowelizacji (wprowadzający zmiany w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji 

leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych, umożliwiające kontynuowanie refundacji leku lub środka spożywczego 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego stosowanego w ramach programu lekowego 

lub chemioterapii, dla którego nie wydano kolejnej decyzji o objęciu refundacją). 

Senat zwraca uwagę, że zakres poprawki Sejmu, podobnie jak zakres poprawki Senatu, 

jest ograniczony. Ograniczenia wynikają z Konstytucji (przede wszystkim art. 118 i art. 119). 
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Problematyka zakresu poprawki Sejmu była niejednokrotnie przedmiotem analizy 

dokonywanej przez Trybunał Konstytucyjny. Swój pogląd w sprawie wyraził on w szeregu 

orzeczeń (por. wyrok z 24 marca 2004 r. (K 37/03), wyrok z 24 marca 2009 r. (K 53/07), 

wyrok z 7 listopada 2013 r. (K 31/12)). 

Przepis art. 119 ust. 1 Konstytucji stanowi, że Sejm rozpatruje projekt ustawy w trzech 

czytaniach. Zdaniem TK, wymóg rozpatrywania projektów ustaw przez Sejm w trzech 

czytaniach oznacza konstytucyjny nakaz, by podstawowe treści, które znajdą się ostatecznie 

w ustawie przebyły pełną drogę procedury sejmowej, tak by nie zabrakło czasu i możliwości 

na przemyślenie przyjmowanych rozwiązań i zajęcie wobec nich stanowiska. W ocenie TK 

nakazowi temu sprzeciwia się takie stosowanie procedury poprawek, które pozwala na 

wprowadzenie do projektu nowych, istotnych treści na ostatnich etapach procedury sejmowej. 

Podkreśla się, że dotyczy to zwłaszcza poprawek zgłoszonych dopiero w drugim czytaniu 

(por. wyrok z 23 lutego 1999 r., (K 25/98)). Trzeba mieć na względzie, że drugie czytanie jest 

ostatnim etapem procedury sejmowej, podczas którego można zgłaszać poprawki do projektu.  

TK w wyroku z 24 marca 2004 r. (K 37/03) stwierdził, że przekroczenie zakresu 

przedmiotowego poprawek dopuszczalnych na etapie drugiego czytania projektu ustawy 

w Sejmie prowadzi do naruszenia art. 119 ust. 2 Konstytucji dotyczącego instytucji poprawki 

do projektu ustawy, a przez to do naruszenia zasady rozpatrywania przez Sejm projektu 

ustawy w trzech czytaniach (art. 119 ust. 1) oraz do obejścia przepisów o inicjatywie 

ustawodawczej (art. 118 ust. 1).  

Biorąc po uwagę, że poprawki zgłaszane na etapie sejmowego postępowania 

ustawodawczego powinny „pozostawać w związku z projektem złożonym w Sejmie przez 

wnioskodawcę, przy czym więź ta winna mieć wymiar nie tylko formalny, ale 

i merytoryczny, polegający na tym, że konkretne poprawki odnoszące się do projektu 

powinny pozostawać w odpowiedniej relacji z jego treścią, zmierzając do modyfikacji 

pierwotnej treści projektu”, należy uznać, że wymienione wyżej przepisy są niezgodne 

z art. 118 ust. 1 oraz art. 119 ust. 1 i 2 Konstytucji przez to, że zostały uchwalone przez Sejm 

bez dochowania trybu wymaganego dla sejmowego postępowania ustawodawczego. 

Mając na względzie powyższe argumenty, Senat podjął uchwałę o odrzuceniu ustawy 

w całości. 

 


