
Projekt z dnia 12.05.2020 r. 

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E   

M I N I S T R A  Z D R O W I A 1 )  

z dnia ……… 2020 r. 

w sprawie wzoru oświadczenia o braku konfliktu interesów dla członków Komisji Oceny 

Wniosków Inwestycyjnych 

Na podstawie art. 95eb ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.2)) 

zarządza się, co następuje:   

§ 1. Ustala się wzór oświadczenia o braku konfliktu interesów, o którym mowa 

w art. 95eb ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.  

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.  

MINISTER ZDROWIA 

 
  

                                                            

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r.  w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Zdrowia (Dz. U. poz. 2269). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 
1726, 1818, 1905, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 695. 
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Załącznik do rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia.… 

 

WZÓR 

OŚWIADCZENIE O BRAKU KONFLIKTU INTERESÓW, O KTÓRYM MOWA W 

ART. 95EB UST. 2 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2004 R. O ŚWIADCZENIACH 

OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH  

 

A. Dane osoby składającej oświadczenie oraz osób z nią związanych1) 

1. Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie:  

 …................................................................................................................................................. 

2. Imię i nazwisko małżonka osoby składającej oświadczenie:  

 …................................................................................................................................................. 

3. Imię i nazwisko wstępnego/wstępnych w linii prostej do drugiego stopnia osoby 

składającej oświadczenie:  

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................  

4. Imię i nazwisko zstępnego/zstępnych w linii prostej do drugiego stopnia osoby 

składającej oświadczenie:  

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................  

5. Imię i nazwisko osoby/osób, z którymi osoba składająca oświadczenie pozostaje we 

wspólnym pożyciu:  

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................  

                                                            

1) Niniejsze dane podlegają ochronie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1781). 
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B. Czas i miejsce składania deklaracji  

� przed posiedzeniem Komisji Oceny Wniosków Inwestycyjnych2) 

 

......................................................................................................................................................                        

data i miejsce złożenia deklaracji 

 

 

C. Oświadczenie  

Oświadczam, że ja oraz pozostałe osoby wymienione w części A niniejszego 

oświadczenia: 

1) nie posiadamy akcji lub udziałów w podmiocie leczniczym składającym wniosek 

dotyczący inwestycji, której wartość kosztorysowa przekracza 50 mln zł; 

2) nie jesteśmy członkami zarządu lub organów nadzorczych podmiotu leczniczego 

składającego wniosek dotyczący inwestycji, której wartość kosztorysowa przekracza  

50 mln zł; 

3) nie jesteśmy członkami organów spółdzielni, stowarzyszeń lub fundacji wykonujących 

działalność leczniczą w formie podmiotu leczniczego składającego wniosek dotyczący 

inwestycji, której wartość kosztorysowa przekracza 50 mln zł; 

4) nie wykonujemy zajęć zarobkowych na podstawie stosunku pracy, umowy  

o świadczenie usług zarządczych, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy  

o podobnym charakterze zawartej z podmiotem leczniczym składającym wniosek 

dotyczący inwestycji, której wartość kosztorysowa przekracza 50 mln zł. 

 

……………………                                            ……………………………………………. 

          data                                                               podpis osoby składającej oświadczenie 

                                                            

2) Pole to zaznacza członek Komisji Oceny Wniosków Inwestycyjnych, składając niniejszą deklarację przed 
każdym posiedzeniem Komisji, w którym będzie brał udział. 
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Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia - pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, 

przewidzianej w art. 233 § 1 i 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1950, z późn. zm.). 

 

      ……………………                                            ……………………………………………. 

          data                                                                podpis osoby składającej oświadczenie 
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U Z A S A D N I E N I E 

Celem przedmiotowego rozporządzenia jest umożliwienie osobom wchodzącym w skład 

Komisji Oceny Wniosków Inwestycyjnych, zwanej dalej "Komisją", złożenia oświadczenia 

o braku konfliktu interesów. Upoważnienie ustawowe dla projektowanego rozporządzenia 

wynika z aktualnie procedowanego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (nr w 

wykazie prac Rady Ministrów ID: UD58), tj. projektowanego art. 95eb ust. 8 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.). Przepisy projektowanej ustawy zobowiązują 

członków Komisji oraz ich małżonków, zstępnych i wstępnych w linii prostej do drugiego 

stopnia oraz osoby, z którymi członkowie Komisji pozostają we wspólnym pożyciu do złożenia 

oświadczeń – pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań - w 

zakresie przesłanek wyłączających z możliwości udziału prac w Komisji. Wzór oświadczenia 

został określony w przedmiotowym rozporządzeniu Ministra Zdrowia.    

Oświadczenie jest składane w celu uniknięcia wystąpienia konfliktu interesu w sytuacji 

przenikania się interesu własnego i służbowego.  Ponadto, celem zapewnienia przejrzystości 

działania Komisji, oświadczenie będzie weryfikowane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.   

W skład Komisji będą wchodzić przedstawiciele instytucji merytorycznych z punktu 

widzenia oceny celowości inwestycji, tj. osoby wskazane przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, ministra właściwego do 

spraw rozwoju regionalnego, ministra właściwego do spraw zdrowia oraz Prezesa Narodowego 

Funduszu Zdrowia.  

Organizacja, sposób, tryb działania, a także sposób obsługi organizacyjno-technicznej 

Komisji zostaną określone w regulaminie prac Komisji, na podstawie projektowanego art. 95ea 

ust. 7 ww. ustawy.   

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2020 r., tj. z dniem wejścia w życie 

projektowanej ustawy, na podstawie której zostanie wydane rozporządzenie. 

Projekt regulacji nie zawiera przepisów technicznych i w związku z tym nie wymaga 

notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. 

w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 

(Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597). 
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Projektowane przepisy nie będą miały  wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz 

małych i średnich przedsiębiorców w zakresie nałożenia na nich nowych albo wykonywania 

dotychczasowych obowiązków.  

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i 

instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania 

opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.  

Nie istnieją alternatywne środki w stosunku do projektowanego rozporządzenia 

umożliwiające osiągniecie zamierzonego celu.  

Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

 

 

 


