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        Konsultanci wojewódzcy 

        wg rozdzielnika 

 

 

  Nowelizacja ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia podpisana przez 

Prezydenta RP 12 sierpnia 2014 r., wnosi istotne zmiany w działalności 

konsultantów krajowych powoływanych przez Ministra Zdrowia i konsultantów 

wojewódzkich powoływanych przez wojewodów. Jednym z najważniejszych 

aspektów wprowadzonych zmian jest wzmocnienie roli konsultantów jako 

doradców zarówno ministra zdrowia, jak i wojewodów. 

 Przyjęte rozwiązania mają zapewnić bardziej efektywną współpracę konsultantów 

krajowych z konsultantami wojewódzkimi. Przepisy zobowiązują konsultantów 
krajowych do zwoływania co najmniej raz na pół roku posiedzenia zespołu 

konsultantów wojewódzkich w danej dziedzinie.  
Dają też konsultantom krajowym prawo wydawania poleceń konsultantom 
wojewódzkim oraz określania terminu ich wykonania.  

 Nowe zadania nakłada na konsultantów wojewódzkich nowelizacja ustawy  
o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.  

W powyższym zakresie, obowiązkiem wojewodów będzie powołanie 
wojewódzkich rad do spraw potrzeb zdrowotnych, w skład których będą wchodzić 
m.in. wszyscy konsultanci wojewódzcy.  

Do zadań wojewódzkich rad będzie należeć wypracowanie priorytetów               
do sporządzanych przez wojewodów regionalnych map potrzeb zdrowotnych,            

w oparciu o które powstawać będzie plan zakupu świadczeń opieki zdrowotnej 
NFZ oraz wydawane będą decyzje administracyjne wojewody 
o celowości utworzenia nowego podmiotu leczniczego, jednostek lub komórek 

organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (będzie to miało 
szczególne znaczenie przy kontraktowaniu świadczeń), a także podejmowania 

działań inwestycyjnych w ochronie zdrowia w regionie.  
Wojewoda Dolnośląski w większości powołał konsultantów spośród dziedzin 
medycznych i stomatologicznych, farmacji oraz innych mających zastosowanie          

w ochronie zdrowia. 
 Z uwagi na istotną rolę jaką pełnić będą konsultanci, zmiany w ustawie 

precyzyjniej regulują oczekiwania ustawodawcy w zakresie jawności, 
bezstronności ich działań oraz niezależności wyrażanych opinii. 

 Wszyscy konsultanci od dnia 11.09.2014 r. w terminie 3 miesięcy i kandydaci na 

konsultantów w terminie 7 dni będą składać specjalne oświadczenia.  
Znajdą się w nich m.in.: informacje dotyczące ich członkostwa  



 

w organach spółek handlowych, spółdzielni, stowarzyszeń; czy są 

przedstawicielami albo pełnomocnikami przedsiębiorstw zajmujących się 
produkcją lub obrotem lekami, substancjami przeznaczonymi do wytwarzania 

produktów leczniczych, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego, wyrobami medycznymi. Jawne poprzez oświadczenia jest 
członkostwo konsultantów w organach firm zajmujących się doradztwem  

w zakresie refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego, wyrobów medycznych oraz czy posiadanie akcji lub udziały  

w spółkach handlowych lub spółdzielniach zajmujących się taką działalnością,  
a także, czy są wspólnikami lub partnerami spółek handlowych lub stronami 
umów spółki cywilnej wykonującej ww. działalność oraz czy prowadzą badania 

kliniczne, naukowe i prace rozwojowe związane z dziedziną konsultacji. 
Konsultanci będą również zobowiązani do podania informacji o korzyściach 

powyżej 380 zł, w tym wyjazdach krajowych lub zagranicznych, niezwiązanych 
z funkcją konsultanta, których koszt nie został pokryty przez instytucje                     
go zatrudniające. 

Wzory przedmiotowych oświadczeń znajdują się na stronie  

www.duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/komunikaty 

 

 Podpisane oświadczenia należy złożyć do Wydziału Polityki Społecznej DUW  

w nieprzekraczalnym terminie określonym w nowelizacji ustawy o konsultantach  

w ochronie zdrowia do dnia 11 grudnia 2014 r. 

 Jednocześnie   przypominam  o  konieczności   rozliczenia  się zgodnie  z  zawartą 
umową za I półrocze 2014 r. oraz złożenia sprawozdań z działalności za ten okres.  
 

Osobą do kontraktu w przypadku powstałych  pytań i wątpliwości jest Pani Joanna Góral – 

pracownik Oddziału Zdrowia Publicznego Wydział Polityki Społecznej DUW 
Tel.: 71/ 340 – 69 – 22;  adres e-mail: j.goral@duw.pl 

 

        Z poważaniem 

        Dyrektor Wydziału 

           Edward Kostecki 
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