Dziennik Ustaw Nr 188

— 12004 —

Poz. 1582

1582
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 25 paêdziernika 2002 r.
w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich.
Na podstawie art. 66a ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak∏adach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91,
poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121,
poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24,
poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769
i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117,
poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255
i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12,
poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961,
Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz.1193, Nr 113, poz. 1207,
Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407 oraz
z 2002 r. Nr 113, poz. 984) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) tryb powo∏ywania konsultantów krajowych i wojewódzkich;
2) szczegó∏owe zadania konsultantów krajowych i wojewódzkich;
3) uprawnienia konsultantów krajowych i wojewódzkich do udzia∏u w komisjach i zespo∏ach powo∏ywanych w celu realizacji polityki zdrowotnej;
4) sposób finansowania zadaƒ i zasady wynagradzania konsultantów krajowych i wojewódzkich;
5) zakres wspó∏pracy pomi´dzy konsultantami krajowymi i wojewódzkimi i organami, które utworzy∏y
zak∏ady opieki zdrowotnej;
6) zakres wspó∏pracy pomi´dzy konsultantami krajowymi i wojewódzkimi.
§ 2. 1. Na konsultanta krajowego w danej dziedzinie medycyny, farmacji lub innej dziedzinie majàcej zastosowanie w ochronie zdrowia, zwanego dalej „konsultantem krajowym”, minister w∏aÊciwy do spraw
zdrowia powo∏uje osob´ posiadajàcà tytu∏ specjalisty
w danej dziedzinie medycyny, farmacji lub innej dziedzinie majàcej zastosowanie w ochronie zdrowia.
2. Ta sama osoba mo˝e pe∏niç funkcj´ konsultanta
krajowego tylko w jednej dziedzinie medycyny, farmacji lub innej dziedzinie majàcej zastosowanie w ochronie zdrowia.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia powo∏uje
konsultanta krajowego na czas nieokreÊlony.
4. W celu realizacji zadaƒ zwiàzanych wy∏àcznie
z obronnoÊcià kraju w czasie wojny i pokoju, minister
w∏aÊciwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z Mini—————————
1 Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej —

zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93,
poz. 833).

strem Obrony Narodowej, powo∏uje na czas nieokreÊlony konsultanta krajowego w dziedzinie lub dziedzinach medycyny zwiàzanych z realizacjà tych zadaƒ.
§ 3. 1. Wojewoda, w celu powo∏ania konsultanta
wojewódzkiego w danej dziedzinie medycyny, farmacji
lub innej dziedzinie majàcej zastosowanie w ochronie
zdrowia, zwanego dalej „konsultantem wojewódzkim”, przedstawia kandydatur´ ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zdrowia.
2. Kandydat na konsultanta wojewódzkiego powinien posiadaç tytu∏ specjalisty w danej dziedzinie medycyny, farmacji lub innej dziedzinie majàcej zastosowanie w ochronie zdrowia.
3. Ta sama osoba mo˝e pe∏niç funkcj´ konsultanta
wojewódzkiego tylko w jednej dziedzinie medycyny,
farmacji lub innej dziedzinie majàcej zastosowanie
w ochronie zdrowia.
4. Konsultantem wojewódzkim mo˝e byç tak˝e
osoba, która pe∏ni funkcj´ konsultanta wojewódzkiego
w tej samej dziedzinie w innym województwie.
5. Konsultantem wojewódzkim nie mo˝e byç osoba
pe∏niàca równoczeÊnie funkcj´ konsultanta krajowego.
6. Wojewoda, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia, powo∏uje konsultanta wojewódzkiego na czas nieokreÊlony.
§ 4. W∏aÊciwy organ powo∏uje w miejsce dotychczasowego konsultanta krajowego albo w miejsce dotychczasowego konsultanta wojewódzkiego, odpowiedniego konsultanta, je˝eli:
1) dotychczasowy konsultant z∏o˝y∏ rezygnacj´ z pe∏nionej funkcji;
2) w ocenie tego organu, dotychczasowy konsultant
nie realizuje powierzonych mu zadaƒ i uprawnieƒ
lub zaistnia∏y okolicznoÊci uniemo˝liwiajàce ich
dalsze wykonywanie.
§ 5. Do zadaƒ konsultanta krajowego, o którym mowa w § 2 ust. 1, nale˝y w szczególnoÊci:
1) inicjowanie prowadzenia badaƒ epidemiologicznych na obszarze kraju oraz ocena metod i wyników tych badaƒ;
2) przeprowadzanie kontroli zak∏adów opieki zdrowotnej dotyczàcej realizacji kszta∏cenia i doskonalenia zawodowego lekarzy, lekarzy stomatologów,
piel´gniarek i po∏o˝nych, farmaceutów oraz osób
wykonujàcych inne zawody medyczne w zakresie
wynikajàcym z okreÊlonych programów kszta∏cenia;
3) kontrola dost´pnoÊci do Êwiadczeƒ zdrowotnych;
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4) kontrola wyposa˝enia zak∏adów opieki zdrowotnej
w aparatur´ i sprz´t medyczny, aparatur´ analitycznà oraz aparatur´ do przygotowywania i badania produktów leczniczych i kontrola ich efektywnego wykorzystania przy realizacji zadaƒ dydaktycznych zgodnie z okreÊlonymi standardami;
5) informowanie organów administracji rzàdowej,
podmiotów tworzàcych zak∏ady opieki zdrowotnej
i kas chorych o uchybieniach stwierdzonych w wyniku kontroli;
6) sporzàdzanie opinii o potrzebach kadrowych w danej dziedzinie medycyny, farmacji oraz w innych
dziedzinach majàcych zastosowanie w ochronie
zdrowia na obszarze kraju na rok nast´pny, w terminie do dnia 30 listopada ka˝dego roku;
7) opiniowanie programów specjalizacji;
8) sporzàdzanie opinii dotyczàcej doskonalenia zawodowego lekarzy, lekarzy stomatologów, piel´gniarek i po∏o˝nych, farmaceutów oraz osób wykonujàcych inne zawody medyczne;
9) sporzàdzanie opinii o realizacji szkolenia podyplomowego i specjalizacyjnego lekarzy, lekarzy stomatologów, farmaceutów oraz osób wykonujàcych inne zawody medyczne, w zakresie wynikajàcym z okreÊlonego programu kszta∏cenia oraz nadzór nad ich merytorycznà realizacjà;
10) wydawanie opinii i doradztwo w zakresie zadaƒ realizowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych oraz Centrum Kszta∏cenia Podyplomowego
Piel´gniarek i Po∏o˝nych;
11) prognozowanie potrzeb zdrowotnych populacji
w reprezentowanej dziedzinie;
12) na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia, opiniowanie pod wzgl´dem merytorycznym
oraz celowoÊciowym projektów aktów prawnych;
13) prowadzenie doradztwa w zakresie realizacji zadaƒ
wynikajàcych z Narodowego Programu Zdrowia
i innych programów polityki zdrowotnej;
14) wydawanie opinii o stosowanym post´powaniu
diagnostycznym, leczniczym i piel´gnacyjnym
w zakresie jego zgodnoÊci z aktualnym stanem
wiedzy, z uwzgl´dnieniem dost´pnoÊci metod
i Êrodków;
15) opiniowanie wniosków o skierowanie pacjenta do
przeprowadzenia leczenia lub badaƒ diagnostycznych za granicà w trybie okreÊlonym w przepisach
odr´bnych;
16) sporzàdzanie corocznego raportu dokumentujàcego realizacj´ zadaƒ i uprawnieƒ w zakresie obejmujàcym reprezentowanà przez konsultanta krajowego dziedzin´ medycyny, farmacji lub innà dziedzin´ majàcà zastosowanie w ochronie zdrowia.
§ 6. Do zadaƒ konsultanta krajowego, o którym mowa w § 2 ust. 4, nale˝y w szczególnoÊci:
1) sporzàdzanie opinii o potrzebach kadrowych
w dziedzinach medycyny, farmacji oraz w innych
dziedzinach majàcych zastosowanie w ochronie
zdrowia zwiàzanych z realizacjà zadaƒ istotnych
dla obronnoÊci kraju, w terminie do dnia 30 listopada ka˝dego roku;
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2) opiniowanie programów szkolenia podyplomowego zwiàzanego z realizacjà zadaƒ, o których mowa
w § 2 ust. 4, oraz sposobu ich realizacji;
3) sporzàdzanie opinii dotyczàcej poziomu kszta∏cenia
podyplomowego w dziedzinach medycyny zwiàzanych z realizacjà zadaƒ, o których mowa w § 2
ust. 4, w szczególnoÊci z uwzgl´dnieniem aktualnej wiedzy medycznej;
4) opiniowanie i doradztwo w zakresie szkolenia podyplomowego lekarzy, lekarzy stomatologów, piel´gniarek i po∏o˝nych oraz farmaceutów w odniesieniu do zadaƒ, o których mowa w § 2 ust. 4;
5) na wniosek Ministra Obrony Narodowej opiniowanie pod wzgl´dem merytorycznym oraz celowoÊciowym projektów aktów prawnych;
6) opiniowanie, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, jakoÊci i dost´pnoÊci Êwiadczeƒ zdrowotnych
zwiàzanych z realizacjà zadaƒ, o których mowa
w § 2 ust. 4, w jednostkach utworzonych i nadzorowanych przez tego ministra oraz w innych podmiotach realizujàcych te zadania;
7) doradztwo w dostosowywaniu krajowych norm
i standardów opieki zdrowotnej do zobowiàzaƒ
wynikajàcych z uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w mi´dzynarodowych sojuszach obronnych;
8) doradztwo w zakresie realizacji medycznych celów
Si∏ Zbrojnych, do których jest zobowiàzana Rzeczpospolita Polska z racji uczestnictwa w sojuszu pó∏nocnoatlantyckim;
9) kontrola wyposa˝enia zak∏adów opieki zdrowotnej
utworzonych i nadzorowanych przez Ministra
Obrony Narodowej w aparatur´ i sprz´t medyczny,
aparatur´ analitycznà oraz aparatur´ do przygotowywania i badania produktów leczniczych i kontrola ich efektywnego wykorzystania przy realizacji zadaƒ dydaktycznych zgodnie z okreÊlonymi standardami;
10) informowanie w∏aÊciwego podmiotu o uchybieniach stwierdzonych w wyniku kontroli;
11) sporzàdzanie corocznego raportu dokumentujàcego wykonanie zadaƒ, dla realizacji których zosta∏
powo∏any, oraz przedk∏adanie go ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zdrowia i Ministrowi Obrony
Narodowej.
§ 7. Do zadaƒ konsultanta wojewódzkiego nale˝y
w szczególnoÊci:
1) przeprowadzanie, na obszarze województwa, kontroli zak∏adów opieki zdrowotnej dotyczàcej realizacji doskonalenia zawodowego lekarzy, lekarzy
stomatologów, farmaceutów oraz osób wykonujàcych inne zawody medyczne w zakresie wynikajàcym z programów kszta∏cenia danego rodzaju;
2) kontrola dost´pnoÊci do Êwiadczeƒ zdrowotnych
w zak∏adach opieki zdrowotnej na obszarze województwa;
3) kontrola wyposa˝enia zak∏adów opieki zdrowotnej,
usytuowanych na obszarze województwa, w aparatur´ i sprz´t medyczny, aparatur´ analitycznà
oraz aparatur´ do przygotowywania i badania produktów leczniczych i kontrola efektywnego wyko-
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rzystania aparatury i sprz´tu medycznego przy realizacji zadaƒ dydaktycznych zgodnie z okreÊlonymi standardami;
4) informowanie organów administracji rzàdowej,
podmiotów tworzàcych zak∏ady opieki zdrowotnej
i kas chorych o uchybieniach stwierdzonych w wyniku kontroli;
5) sporzàdzanie opinii o potrzebach kadrowych w danej dziedzinie medycyny, farmacji lub w innych
dziedzinach majàcych zastosowanie w ochronie
zdrowia na rok nast´pny na obszarze województwa, w terminie okreÊlonym przez w∏aÊciwego konsultanta krajowego;
6) sporzàdzanie opinii dotyczàcej realizacji doskonalenia zawodowego lekarzy, lekarzy stomatologów,
piel´gniarek i po∏o˝nych, farmaceutów oraz osób
wykonujàcych inne zawody medyczne na obszarze
województwa, w zakresie wynikajàcym z okreÊlonych programów kszta∏cenia;
7) opiniowanie wniosków zak∏adów opieki zdrowotnej
o wpisanie ich na prowadzonà przez ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia list´ jednostek organizacyjnych uprawnionych do prowadzenia specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów, farmaceutów
oraz osób wykonujàcych inne zawody medyczne;
8) wydawanie opinii o stosowanym post´powaniu
diagnostycznym, leczniczym i piel´gnacyjnym
w zakresie zgodnoÊci z aktualnym stanem wiedzy
z uwzgl´dnieniem dost´pnoÊci metod i Êrodków;
9) wyst´powanie do okr´gowych rad w∏aÊciwych samorzàdów zawodowych z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli jakoÊci udzielanych Êwiadczeƒ
zdrowotnych przez osoby wykonujàce dany zawód
medyczny;
10) wydawanie, na wniosek wojewody, opinii o spe∏nianiu przez zak∏ad opieki zdrowotnej warunków
do udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych w danej
dziedzinie medycyny;
11) wydawanie, na podstawie przeprowadzonej kontroli, opinii o spe∏nianiu przez zak∏ad opieki zdrowotnej warunków do prowadzenia sta˝u podyplomowego lekarzy, lekarzy stomatologów, piel´gniarek i po∏o˝nych, farmaceutów oraz osób wykonujàcych inne zawody medyczne, a tak˝e opinii dotyczàcej sposobu realizacji sta˝u lub specjalizacji
oraz poziomu udzielanych Êwiadczeƒ zdrowotnych
przez osoby wykonujàce zawód medyczny zatrudnione w tym zak∏adzie;
12) sporzàdzanie corocznego raportu dokumentujàcego
realizacj´ zadaƒ i uprawnieƒ w zakresie obejmujàcym reprezentowanà przez konsultanta wojewódzkiego dziedzin´ medycyny, farmacji lub innà dziedzin´ majàcà zastosowanie w ochronie zdrowia.
§ 8. Konsultanci krajowi, o których mowa w § 2
ust. 1 i 4, oraz konsultanci wojewódzcy uczestniczà
w komisjach i zespo∏ach powo∏ywanych w celu realizacji polityki zdrowotnej.
§ 9. 1. Konsultant krajowy w podstawowej dziedzinie medycyny, w rozumieniu przepisów o specjalizacji
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lekarzy i lekarzy stomatologów, konsultant krajowy
w dziedzinie piel´gniarstwa i po∏o˝nictwa oraz konsultant krajowy w dziedzinie farmacji otrzymuje wynagrodzenie roczne w wysokoÊci nie wy˝szej ni˝ dwunastokrotnoÊç przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia
w sektorze przedsi´biorstw bez wyp∏at nagród z zysku
za rok ubieg∏y, og∏aszanego przez Prezesa G∏ównego
Urz´du Statystycznego.
2. Konsultant krajowy w szczegó∏owej dziedzinie
medycyny, w rozumieniu przepisów, o których mowa
w ust. 1, oraz konsultant krajowy w innej dziedzinie
majàcej zastosowanie w ochronie zdrowia otrzymuje
wynagrodzenie roczne w wysokoÊci nie wy˝szej ni˝
50% dwunastokrotnoÊci przeci´tnego miesi´cznego
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do
konsultantów krajowych, o których mowa w § 2 ust. 4.
4. Konsultant wojewódzki w podstawowej dziedzinie medycyny, w rozumieniu przepisów, o których mowa w ust. 1, konsultant wojewódzki w dziedzinie piel´gniarstwa i po∏o˝nictwa, konsultant wojewódzki
w dziedzinie farmacji oraz konsultant wojewódzki w innej dziedzinie majàcej zastosowanie w ochronie zdrowia otrzymuje wynagrodzenie roczne w wysokoÊci nie
wy˝szej ni˝ 50% dwunastokrotnoÊci przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.
5. Konsultant wojewódzki w szczegó∏owej dziedzinie medycyny, w rozumieniu przepisów, o których mowa w ust. 1, otrzymuje wynagrodzenie roczne w wysokoÊci nie wy˝szej ni˝ 30% dwunastokrotnoÊci przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia, o którym mowa
w ust. 1.
§ 10. W∏aÊciwy organ zawiera corocznie z powo∏anymi przez siebie konsultantami umow´ cywilnoprawnà na dany rok o realizacj´ zadaƒ okreÊlonych w rozporzàdzeniu, ustalajàc w niej, mi´dzy innymi, wysokoÊç
wynagrodzenia, termin i sposób jego wyp∏aty oraz
obowiàzek sporzàdzenia sprawozdania z realizacji zadaƒ obj´tych umowà.
§ 11. 1. Konsultant krajowy, o którym mowa w § 2
ust. 1 i 4, oraz konsultanci wojewódzcy w danej dziedzinie medycyny, farmacji lub innej dziedzinie majàcej zastosowanie w ochronie zdrowia tworzà zespó∏ wspó∏pracujàcy, w szczególnoÊci w zakresie realizacji zadaƒ
okreÊlonych w § 5—7.
2. Konsultant krajowy, o którym mowa w § 2 ust. 1,
sprawuje funkcj´ przewodniczàcego zespo∏u, o którym
mowa w ust. 1.
3. Konsultant krajowy zwo∏uje co najmniej raz w roku posiedzenie zespo∏u, o którym mowa w ust. 1, powiadamiajàc w∏aÊciwych konsultantów o terminie,
miejscu i przedmiocie posiedzenia co najmniej 2 tygodnie przed jego terminem.
4. Konsultant wojewódzki jest zobowiàzany do
udzielania konsultantowi krajowemu, o którym mowa
w § 2 ust. 1, informacji i opinii niezb´dnych do realizacji zadaƒ okreÊlonych w rozporzàdzeniu.
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§ 12. 1. Konsultant wojewódzki sk∏ada w∏aÊciwemu
wojewodzie oraz w∏aÊciwemu konsultantowi krajowemu roczny raport, o którym mowa w § 7 pkt 12, w terminie do dnia 15 lutego za rok poprzedni.

§ 13. Powo∏ani przed wejÊciem w ˝ycie rozporzàdzenia konsultanci krajowi i konsultanci wojewódzcy
pe∏nià swojà funkcj´ w trybie i na zasadach okreÊlonych w rozporzàdzeniu.

2. Roczny raport, o którym mowa w § 5 pkt 16 i § 6
pkt 11, sk∏adajà odpowiednio:

§ 14. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Zdrowia
z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich (Dz. U. Nr 19, poz. 237, Nr 73,
poz. 783 i Nr 156, poz. 1830).

1) konsultant krajowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zdrowia;
2) konsultant krajowy, o którym mowa w § 2 ust. 4, ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zdrowia i Ministrowi Obrony Narodowej

§ 15. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Zdrowia: M. ¸apiƒski

— w terminie do dnia 31 marca za rok poprzedni.

1583
ROZPORZÑDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 24 paêdziernika 2002 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie sposobu prowadzenia dzia∏alnoÊci reklamowej i telesprzeda˝y w programach radiowych i telewizyjnych oraz szczegó∏owych zasad ograniczeƒ w zakresie przerywania filmów
fabularnych i telewizyjnych w celu nadania reklamy lub telesprzeda˝y.
Na podstawie art. 16 ust. 4 oraz art. 16a ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji
(Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1114 oraz z 2002 r.
Nr 25, poz. 253 i Nr 56, poz. 517) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji z dnia 6 lipca 2000 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dzia∏alnoÊci reklamowej i telesprzeda˝y w programach radiowych i telewizyjnych oraz
szczegó∏owych zasad ograniczeƒ w zakresie przerywania filmów fabularnych i telewizyjnych w celu
nadania reklamy lub telesprzeda˝y (Dz. U. Nr 65,
poz. 784) w § 10 wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w ust. 1 wyrazy „z dniem 1 stycznia 2003 r.” zast´puje si´ wyrazami „z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.”,
2) w ust. 3 wyrazy „z dniem 1 stycznia 2003 r.” zast´puje si´ wyrazami „z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Przewodniczàcy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji:
J. Braun

