
 Druk nr 4412
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

                    VI kadencja 
 

 
 

S P R A W O Z D A N I E  
 

FINANSÓW PUBLICZNYCH  ORAZ KOMISJI ZDROWIA 
 
 

o  poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym 
oraz Rzeczniku Ubezpieczonych  oraz ustawy 
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 
(druk nr 4354) 

 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust.1 regulaminu Sejmu  - po  

zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - skierował w dniu 28 czerwca 2011 r. powyższy  

projekt ustawy do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Zdrowia  do pierwszego 

czytania.  

Komisje: Finansów Publicznych oraz Zdrowia  po przeprowadzeniu pierwszego 

czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach   w dniach:  12 i 26 lipca 

2011 r.  

wnoszą: 

W y s o k i  S e j m   uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

 
Komisje – zgodnie z art. 43 ust. 3 regulaminu Sejmu – przedstawiają, na żądanie 
wnioskodawcy, następujący wniosek mniejszości:  
 

w art. 1 dotyczącym art. 24 w ust. 1 pkt 1 nadać brzmienie: 

„1) zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska naukowo-dydaktycznego lub 

naukowego w szkole wyższej, w Polskiej Akademii Nauk, instytucie naukowo-



 2
badawczym lub innej placówce naukowej, ani wykonywać innych zajęć 

zawodowych;”. 

– poseł E. Rafalska 

 

 

Warszawa, dnia 26 lipca 2011 r. 

 

 

                                        

Przewodniczący Komisji                                                            Zastępca Przewodniczącego  

      Finansów Publicznych                                                                      Komisji Zdrowia                                  

          /-/Paweł  Arndt                                                                         /-/Damian Raczkowski 

 

                                                        Sprawozdawca       

                                                  /-/Krystyna Skowrońska 
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Projekt 

 

 

 

 

USTAWA 
z dnia        2011 r. 

 
o zmianie ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku 

Ubezpieczonych oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 
 

Art. 1. 
W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz 
Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. Nr 124, poz. 1153 z poźn. zm.1)) art. 24 otrzy-
muje brzmienie:  

„Art. 24. 1. Rzecznik nie może: 
1) zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska profe-

sora szkoły wyższej ani wykonywać innych zajęć zawodo-
wych; 

2) należeć do partii politycznej; 
3) być akcjonariuszem (udziałowcem) lub członkiem władz za-

kładów ubezpieczeń oraz wykonywać czynności związanych 
z działalnością ubezpieczeniową lub pośrednictwem ubezpie-
czeniowym; 

4) być akcjonariuszem oraz wykonywać obowiązków członka 
zarządu lub rady nadzorczej towarzystwa emerytalnego; 

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. 

                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U:. z 2003 r. Nr 170, poz. 1651, z 2004 r. Nr 

93, poz. 891 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 48, poz. 447, Nr 83, poz. 719, Nr 143, poz. 1204 i Nr 
163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, 
poz. 557 i Nr 171, poz. 1206, z 2008 r. Nr 228, poz. 1507, z 2009 r. Nr 42, poz. 341 oraz z 2011 r. 
Nr 75, poz. 398. 
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2. Pracownicy Biura Rzecznika nie mogą: 
1) być akcjonariuszami (udziałowcami) lub członkami władz 

zakładów ubezpieczeń oraz wykonywać czynności związa-
nych z działalnością ubezpieczeniową lub pośrednictwem 
ubezpieczeniowym, a także podejmować zatrudnienia w za-
kładzie 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 pod-
stawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło al-
bo na podstawie innej umowy o podobnym charakterze; 

4) wykonywać innych czynności, które pozostawałyby w 
sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywołać po-
dejrzenie o stronniczość lub interesowność.”. 

 

Art. 2. 
W ustawie 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. 2)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 43 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmie-
niu: 

„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 obowiąz-
kami i godnością jego urzędu.”; 

2) w art. 46 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Zastępca Rzecznika nie może: 

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

                                                 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.; z 2009 r. Nr 76, poz. 641, z 2010 r. Nr 96, 

poz. 620. 
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2) należeć do partii politycznej, 

3) prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z obowiąz-
kami i godnością jego urzędu.”. 

 

Art. 3. 
Przepisy art. 24 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniej-
szą ustawą, stosuje się po raz pierwszy do Rzecznika Ubezpieczonych powoływane-
go po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.   

 
Art. 4. 

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




