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749
USTAWA
z dnia 7 czerwca 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
i Nr 74, poz. 676) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) art. 75 otrzymuje brzmienie:
„Art. 75. 1. Rada kasy chorych jest powo∏ywana
spoÊród osób ubezpieczonych w danej
kasie chorych i zamieszka∏ych na terenie dzia∏ania regionalnej kasy chorych.
2. Rada kasy chorych liczy siedmiu cz∏onków.
3. Cz∏onkowie rady regionalnej kasy chorych sà powo∏ywani i odwo∏ywani przez
ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia,
z zastrze˝eniem ust. 4 i 5.
4. Trzech cz∏onków rady regionalnej kasy
chorych jest powo∏ywanych na wniosek
sejmiku województwa w∏aÊciwego ze
wzgl´du na obszar dzia∏ania kasy chorych.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
wyst´puje do sejmiku województwa

o przedstawienie trzech kandydatur na
cz∏onków rady regionalnej kasy chorych. Sejmik województwa przedstawia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystàpienia, pisemny wniosek o powo∏anie cz∏onków rady regionalnej kasy
chorych. Do wniosku za∏àcza si´ dokumenty, o których mowa w ust. 10.
6. Je˝eli sejmik województwa w terminie,
o którym mowa w ust. 5, nie przedstawi
wniosku o powo∏anie cz∏onków rady regionalnej kasy chorych, przepisu ust. 4
nie stosuje si´.
7. W przypadku po∏àczenia kas chorych
minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
wyst´puje do sejmików województw
w∏aÊciwych ze wzgl´du na obszar dzia∏ania kas chorych, które ulegajà po∏àczeniu, o przedstawienie wspólnych
kandydatur na cz∏onków rady regionalnej kasy chorych, na zasadach okreÊlonych w ust. 5.
8. Cz∏onkowie rady kasy chorych nie mogà
byç jednoczeÊnie cz∏onkami zarzàdu,
pracownikami kas chorych, Êwiadczeniodawcami wspó∏pracujàcymi z kasami chorych, w∏aÊcicielami lub pracownikami zak∏adów opieki zdrowotnej, lub
osobami wspó∏pracujàcymi z zak∏adami
opieki zdrowotnej, które zawar∏y umow´ z kasami chorych na udzielanie
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Êwiadczeƒ, cz∏onkami organów lub pracownikami jednostek samorzàdu terytorialnego, a tak˝e cz∏onkami organów
zak∏adu ubezpieczeƒ prowadzàcego
dzia∏alnoÊç ubezpieczeniowà w zakresie
ubezpieczeƒ zdrowotnych na podstawie
ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia∏alnoÊci 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 w∏aÊcicielami lub pracownikami aptek i podmiotów wytwarzajàcych produkty lecznicze.
9. Cz∏onkiem rady kasy chorych mo˝e zostaç osoba, która:
1) posiada wy˝sze wykszta∏cenie,
2) zda∏a egzamin dla kandydata na
cz∏onka rady nadzorczej jednoosobowej spó∏ki Skarbu Paƒstwa albo zosta∏a wpisana na list´ radców prawnych, adwokatów lub bieg∏ych rewidentów,
3) korzysta z pe∏ni praw publicznych,
4) wyró˝nia si´ wysokimi walorami moralnymi.
10. Kandydaci na cz∏onka rady kasy chorych przed powo∏aniem sà zobowiàzani

Poz. 749 i 750
przedstawiç dokumenty potwierdzajàce
spe∏nianie
wymagaƒ
okreÊlonych
w ust. 9 pkt 1—3.
11. Cz∏onek rady kasy chorych, z zastrze˝eniem ust. 12, mo˝e byç w ka˝dym czasie
odwo∏any przed up∏ywem kadencji.
12. Cz∏onka rady kasy chorych odwo∏uje si´,
je˝eli przesta∏ spe∏niaç przynajmniej jeden z wymogów okreÊlonych w ust. 9
pkt 1—3 lub warunków, o których mowa
w ust. 8.
13. Odwo∏anie cz∏onka rady regionalnej kasy chorych powo∏anego na wniosek sejmiku wymaga opinii sejmiku w terminie
30 dni od dnia otrzymania wystàpienia.
14. Sejmik województwa mo˝e wystàpiç
z wnioskiem do ministra w∏aÊciwego do
spraw zdrowia o odwo∏anie cz∏onka rady
regionalnej kasy chory.”;

2) w art. 75a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kadencja rady kasy chorych trwa 4 lata i up∏ywa w dniu pierwszego posiedzenia nowo powo∏anej rady. Pierwsze posiedzenie rady zwo∏uje minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia i przewodniczy jej do czasu wyboru przewodniczàcego rady kasy chorych.”
Art. 2. Kadencja rady kasy chorych powo∏anej na
podstawie dotychczasowych przepisów up∏ywa w dniu
pierwszego posiedzenia nowo powo∏anej rady kasy
chorych.
Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

750
UMOWA
mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Federacjà Rosyjskà o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach
cywilnych i karnych,
sporzàdzona w Warszawie dnia 16 wrzeÊnia 1996 r.
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
podaje do powszechnej wiadomoÊci:
W dniu 16 wrzeÊnia 1996 r. zosta∏a sporzàdzona w Warszawie Umowa mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Federacjà Rosyjskà o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych, w nast´pujàcym
brzmieniu:
UMOWA
mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Federacjà Rosyjskà
o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych
Rzeczpospolita Polska i Federacja Rosyjska, zwane
dalej „Umawiajàcymi si´ Stronami”,

kierujàc si´ pragnieniem dalszego rozwoju przyjacielskich stosunków mi´dzy obydwoma Paƒstwami
oraz dà˝àc do pog∏´biania i doskonalenia wzajemnej
wspó∏pracy w dziedzinie pomocy prawnej i stosunków
prawnych,
uzgodni∏y, co nast´puje:

