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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt
przekazać Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej na 22. posiedzeniu w dniu 23 maja 2002 r. ustawę o zmianie ustawy
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Z poważaniem

(-) Marek Borowski



USTAWA

z dnia 23 maja 2002 r.

o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym

Art. 1.
W ustawie z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 28,
poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr
162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr
72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 18,
poz. 230, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1311 i 1324, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539,
Nr 88, poz. 961, Nr 97, poz. 1050, Nr 126, poz. 1382 i 1384 i Nr 154, poz. 1796 i 1801 oraz z
2002 r. Nr 25, poz. 253) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 75 otrzymuje brzmienie:

„Art. 75. 1. Rada kasy chorych jest powoływana  spośród osób ubezpieczonych w danej
kasie chorych i zamieszkałych na terenie działania regionalnej kasy chorych.

2. Rada kasy chorych liczy siedmiu członków.

3. Członkowie rady regionalnej kasy chorych są powoływani i odwoływani
przez ministra właściwego do spraw zdrowia, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

4. Trzech członków rady regionalnej kasy chorych jest powoływanych na
wniosek sejmiku województwa właściwego ze względu na obszar działania
kasy chorych.

5. Minister właściwy do spraw zdrowia występuje do sejmiku województwa o
przedstawienie trzech kandydatur na członków rady regionalnej kasy
chorych. Sejmik województwa przestawia, w terminie 30 dni od dnia
otrzymania wystąpienia, pisemny wniosek o powołanie członków rady
regionalnej kasy chorych. Do wniosku załącza się dokumenty, o których
mowa w ust. 10.

6. Jeżeli sejmik województwa w terminie, o którym mowa w ust. 5, nie
przedstawi wniosku o powołanie członków rady regionalnej kasy chorych,
przepisu ust. 4 nie stosuje się.

7. W przypadku połączenia kas chorych minister właściwy do spraw zdrowia
występuje do sejmików województw właściwych ze względu na obszar
działania kas chorych, które ulegają połączeniu, o przedstawienie wspólnych
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kandydatur na członków rady regionalnej kasy chorych, na zasadach
określonych w ust. 5.

8. Członkowie rady kasy chorych nie mogą być jednocześnie członkami
zarządu, pracownikami kas chorych, świadczeniodawcami
współpracującymi z kasami chorych, właścicielami lub pracownikami
zakładów opieki zdrowotnej, lub osobami współpracującymi z zakładami
opieki zdrowotnej, które zawarły umowę z kasami chorych na udzielanie
świadczeń, członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu
terytorialnego, a także członkami organów zakładu ubezpieczeń
prowadzącego działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń
zdrowotnych na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności
ubezpieczeniowej (Dz.U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272,
Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 101, poz. 1178
i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz.
819, Nr 114, poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 37, poz. 424, Nr
88, poz. 961, Nr 100, poz. 1084 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 25,
poz. 253 i Nr 41, poz. 365), oraz właścicielami lub pracownikami aptek i
podmiotów wytwarzających produkty lecznicze.

9. Członkiem rady kasy chorych może zostać osoba, która:

1) posiada wyższe wykształcenie,

2) zdała egzamin na kandydata na członka rady nadzorczej jednoosobowej
spółki Skarbu Państwa albo została wpisana na listę radców prawnych,
adwokatów lub biegłych rewidentów,

3) korzysta z pełni praw publicznych,

4) wyróżnia się wysokimi walorami moralnymi.

10. Kandydaci na członka rady kasy chorych przed powołaniem są zobowiązani
przedstawić dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych w
ust. 9 pkt 1-3.

11. Członek rady kasy chorych, z zastrzeżeniem ust. 12, może być w każdym
czasie odwołany przed upływem kadencji.

12. Członka rady kasy chorych odwołuje się, jeżeli przestał spełniać
przynajmniej jeden z wymogów określonych w ust. 9 pkt 1-3 lub warunków,
o których mowa w ust. 8.

13. Odwołanie członka rady regionalnej kasy chorych powołanego na wniosek
sejmiku wymaga opinii sejmiku w terminie 30 dni od dnia otrzymania
wystąpienia.

14. Sejmik województwa może wystąpić z wnioskiem do ministra właściwego
do spraw zdrowia o odwołanie członka rady regionalnej kasy chorych.”;

2) w art. 75a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Kadencja rady kasy chorych trwa 4 lata i upływa w dniu pierwszego posiedzenia

nowo powołanej rady. Pierwsze posiedzenie rady zwołuje minister właściwy do

spraw zdrowia i przewodniczy jej do czasu wyboru przewodniczącego rady kasy

chorych.”.
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Art. 2.
Kadencja rady kasy chorych powołanej na podstawie dotychczasowych przepisów upływa w
dniu pierwszego posiedzenia nowo powołanej rady kasy chorych.

Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU
(-) Marek BOROWSKI
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T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u
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