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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r.

o zmianie ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku
Ubezpieczonych oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

(druk nr 1331)

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. O NADZORZE UBEZPIECZENIOWYM I

EMERYTALNYM ORAZ RZECZNIKU UBEZPIECZONYCH (Dz. U. Nr 124, poz. 1153, z

poźn. zm.)

[Art. 24.
Rzecznik oraz pracownicy jego Biura nie mogą:

1) być akcjonariuszami (udziałowcami) lub członkami władz zakładów ubezpieczeń
oraz wykonywać czynności związanych z działalnością ubezpieczeniową lub
pośrednictwem ubezpieczeniowym, a także podejmować zatrudnienia w zakładzie
ubezpieczeń na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo na
podstawie innej umowy o podobnym charakterze;

2) być akcjonariuszami oraz wykonywać obowiązków członka zarządu lub rady
nadzorczej towarzystwa emerytalnego, a także podejmować zatrudnienia w takim
towarzystwie na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo na
podstawie innej umowy o podobnym charakterze;

3) podejmować zatrudnienia w funduszu emerytalnym na podstawie umowy o pracę,
umowy zlecenia, umowy o dzieło albo na podstawie innej umowy o podobnym
charakterze;

4) wykonywać innych czynności, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami
albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.]

<Art. 24.
1. Rzecznik nie może:

1) zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej,
ani wykonywać innych zajęć zawodowych;

2) należeć do partii politycznej;
3) być akcjonariuszem (udziałowcem) lub członkiem władz zakładów ubezpieczeń

oraz wykonywać czynności związanych z działalnością ubezpieczeniową lub
pośrednictwem ubezpieczeniowym;

4) być akcjonariuszem oraz wykonywać obowiązków członka zarządu lub rady
nadzorczej towarzystwa emerytalnego;
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5) wykonywać innych czynności, które pozostawałyby w sprzeczności z jego
obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub
interesowność;

6) prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z obowiązkami i
godnością jego urzędu.

2. Pracownicy Biura Rzecznika nie mogą:
1) być akcjonariuszami (udziałowcami) lub członkami władz zakładów

ubezpieczeń oraz wykonywać czynności związanych z działalnością
ubezpieczeniową lub pośrednictwem ubezpieczeniowym, a także podejmować
zatrudnienia w zakładzie ubezpieczeń na podstawie umowy o pracę, umowy
zlecenia, umowy o dzieło albo na podstawie innej umowy o podobnym
charakterze;

2) być akcjonariuszami oraz wykonywać obowiązków członka zarządu lub rady
nadzorczej towarzystwa emerytalnego, a także podejmować zatrudnienia w
takim towarzystwie na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o
dzieło albo na podstawie innej umowy o podobnym charakterze;

3) podejmować zatrudnienia w funduszu emerytalnym na podstawie umowy o
pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo na podstawie innej umowy o
podobnym charakterze;

4) wykonywać innych czynności, które pozostawałyby w sprzeczności z ich
obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub
interesowność.>

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. O PRAWACH PACJENTA I RZECZNIKU PRAW

PACJENTA (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417, z późn. zm.)

Art. 43.
<1.> Rzecznikiem może zostać osoba spełniająca łącznie następujące kryteria:

1) posiada co najmniej wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra lub inny
równorzędny;

2) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie;
3) stan jej zdrowia pozwala na prawidłowe sprawowanie funkcji Rzecznika;
4) posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego sprawowania funkcji

Rzecznika.
<2. Rzecznik nie może:

1) zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej,
ani wykonywać innych zajęć zawodowych;

2) należeć do partii politycznej;
3) prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z obowiązkami i

godnością jego urzędu.>
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Art. 46.
1. Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy nie więcej niż dwóch zastępców.
2. Prezes Rady Ministrów powołuje i odwołuje zastępców Rzecznika na wniosek Rzecznika.
3. Zastępcą Rzecznika może być osoba spełniająca łącznie następujące kryteria:

1) posiada co najmniej wykształcenie wyższe;
2) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie;
3) stan jej zdrowia pozwala na prawidłowe sprawowanie funkcji zastępcy Rzecznika;
4) posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego sprawowania funkcji

zastępcy Rzecznika.
4. Jeden z zastępców Rzecznika jest obowiązany posiadać co najmniej wykształcenie

wyższe w dziedzinie nauk medycznych i tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.
<5. Zastępca Rzecznika nie może:

1) zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej,
ani wykonywać innych zajęć zawodowych;

2) należeć do partii politycznej;
3) prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z obowiązkami i

godnością jego urzędu.>


