
 
 

 

Monitoring legislacji w ramach projektu  

„Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Publiczna” 

 

Ekspert ds. monitorowanie prawa – Grzegorz Byszewski 

5.12.2016 Ministerstwo Zdrowia w ubiegłym tygodniu przekazało do konsultacji społecznych : 

1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki 
zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. 

Konsultacje trwają do 5 grudnia br. 

Celem projektu jest wydłużenie terminu dostosowawczego dla podmiotów leczniczych. 

2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.  

Konsultacje trwają do 19 grudnia br. 

Celem projektu jest wprowadzenie możliwości prowadzenia pilotażowych zmian w 
ochronie zdrowia. 

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków pobierania krwi od 
kandydatów na dawców krwi i dawców krwi. 

Konsultacje trwają do 2 stycznia 2017 r. 

Projekt na nowo definiuje kryteria przyjęcia jak i odrzucenia dawców krwi. 

Ponadto Prezes NFZ skierował do konsultacji : 

1. Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Nr 71/2016/DSOZ Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i 
realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne (termin konsultacji upływa 5 grudnia br.) 

2. Projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o 
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia 
koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem (wdrożenie programu „za życiem”). 
Konsultacje trwają do 11 grudnia br.  

7.12.2016 AOTMiT przekazał do konsultacji projekty taryf z poniższego zakresu : 

 Świadczenia gwarantowane obejmujące zabiegi artroskopowe finansowane w ramach 
JGP: H21–H23 

 Świadczenia gwarantowane związane z ciążą i porodem finansowane w ramach JGP: 
N01–N13 

 Świadczenia gwarantowane obejmujące zabiegi z zakresu elektrofizjologii serca 
finansowane w ramach grupy JGP: E31–E33, E37 

 Świadczenia gwarantowane obejmujące diagnostykę i leczenie zachowawcze chorób 
układu krążenia finansowane w ramach grupy JGP: E50, E51, E55, E59, E71, E72, E7–E88 

 Świadczenia gwarantowane obejmujące zabiegi rekonstrukcyjne deformacji układu 
kostno-stawowego u dzieci finansowane w ramach JGP: H92 

 Świadczenia gwarantowane obejmujące amputacje kończyn finansowane w ramach grup 
JGP: H72–H74 

 Świadczenia gwarantowane obejmujące żywienie dojelitowe z zastosowaniem mleka 
modyfikowanego, odciągniętego mleka matki lub mleka z banku mleka kobiecego w 
populacji wcześniaków do ukończenia 4 tyg. życia wieku korygowanego oraz chorych 
noworodków, które nie mogą być karmione piersią 

 Świadczenia gwarantowane obejmujące mechaniczne wspomaganie serca sztucznymi 
komorami 

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/516/12292507/12393939/12393940/dokument258484.pdf
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12292558/12394293/12394294/dokument258640.pdf
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/516/12292701/12394941/12394942/dokument259408.pdf
http://nfz.gov.pl/download/gfx/nfz/pl/defaultaktualnosci/257/6447/1/21_listopada_-_projekt_zarzadzenia_-_warunki_i_realizacja_umow_-_leczenie_szpitalne.zip
http://nfz.gov.pl/download/gfx/nfz/pl/defaultaktualnosci/257/6448/1/28_listopada_-_projekt_zarzadzenia_-_swiadczenia_zdrowotne_kontraktowane_odrebnie_-_koc_ii_iii.zip


 
 

 

Szczegółowe informacje : http://www.aotm.gov.pl/www/taryfikacja/projekty-taryf-do-
konsultacji/komunikat-projekt-taryf-konsultacje/ 

Uwagi na formularza opublikowanych na stronie AOTMiT można składać do 13 grudnia br. 

12.12.2016 W br. tygodniu w Sejmie odbędą się następujące posiedzenia komisji i zespołów 
parlamentarnych : 

13 grudnia 

12.00 – Klub Parlamentarny PO organizuje debatę pt: „Sieć szpitali” skutki i zagrożenia (sala 
118 bud. C). 

15.00 – Parlamentarny Zespół ds. Onkologii (sala nr 25 bud. g) omówi temat monitorowania 
satysfakcji pacjentów onkologicznych Informacja o realizacji działań wynikających z 
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w 2015 r.” 

14 grudnia 

12.00 - Komisja Zdrowia (sala 106 bud. C) rozpatrzy rządowy dokument pt: „Informacja o 
realizacji działań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w 
2015 r.” oraz rozpatrzy informacje na temat problemów w realizacji Narodowego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego (nakłady finansowe, kształcenie kadry, dostępność leczenia i 
warunki leczenia, niezaspokojone potrzeby) 

15.00  - Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów (sala nr 25 bud. G) omówi temat standardu 
opieki przeciwbólowej. 

15.00 – Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia (dala 307, bud. B) omówi temat 
POZ jako elementu systemu opieki zdrowotnej 

15 grudnia 

10.00 – Parlamentarny Zespół ds. cukrzycy (sala 23 bud. G) – Debata „Ścigajmy się z cukrzycą” 

12.00 – Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Programu Szczepień Ochronnych Dzieci i 
Dorosłych (sala nr 25 bud. G) – omówienie przetargu na dostawę szczepionek pneumokokom 
a konflikt interesów urzędników i lekarzy w tym ekspertów, odpowiedzialnych za polski system 
oraz program szczepień ochronnych 

12.30 – Komisja Zdrowa (sala 118 bud. C) – rozpatrzenie projektu pracy komisji na okres od 1 
stycznia do 30 czerwca 2017 r.  

22.12.2016 Minister Zdrowia skierował do bardzo krótkich konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie 
kryteriów oceny ofert – są tam także drobne zmiany w zakresie diagnostyki obrazowej – z 
uzasadnienia wynika, że to techniczne zmiany które mają wyeliminować zbędne wymogi i 
uprościć sytuację. 

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12293203/12399457/12399458/dokument263426.pdf 

23.12.2017 W minionym tygodniu Minister Zdrowia skierował do konsultacji społecznych następujące 
projekty rozporządzeń: 

1. Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki 
zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii (termin konsultacji mija 17 stycznia br.) Badania z 
zakresu diagnostyki patomorfologicznej, w tym histopatologicznej i cytologicznej, 
odbywają się  w pracowniach lub zakładach patomorfologii, których funkcjonowanie nie 
zostało uregulowane w żadnym akcie prawnym. 

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zapotrzebowania na szczepionki 
służące do przeprowadzania szczepień obowiązkowych (termin konsultacji upływa 3 
grudnia br.) Projekt rozporządzenia wskazuje państwowych powiatowych inspektorów 
sanitarnych, państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych oraz Głównego 
Inspektora Sanitarnego jako podmioty zobowiązane do sporządzania ilościowego 

http://www.aotm.gov.pl/www/taryfikacja/projekty-taryf-do-konsultacji/komunikat-projekt-taryf-konsultacje/
http://www.aotm.gov.pl/www/taryfikacja/projekty-taryf-do-konsultacji/komunikat-projekt-taryf-konsultacje/
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/516/12293203/12399457/12399458/dokument263426.pdf
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/516/12293251/12399791/12399792/dokument263494.pdf
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/516/12293355/12400583/12400584/dokument264061.pdf


 
 

 

zapotrzebowania na szczepionki służące do przeprowadzania szczepień obowiązkowych 
wraz z harmonogramem dostaw szczepionek. 

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu 
wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (termin konsultacji upływa 28 grudnia br.) 
Projekt wprowadza dla świadczeniobiorców do 18. roku życia, u których stwierdzono 
ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które 
powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, prawo do wyrobów 
medycznych określonych w przepisach wydanych o refundacji, na zlecenie, do wysokości 
limitu finansowania ze środków publicznych określonego w tych przepisach, według 
wskazań medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania. 

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (termin konsultacji 
upływa 28 grudnia br.) Projekt wprowadza w życie rządowy program „za życiem”. Celem 
świadczenia jest zapewnienie opieki nad kobietą w ciąży ze stwierdzoną wadą rozwojową 
płodu, która umożliwi pacjentce podjęcie świadomej decyzji w zakresie kontynuacji ciąży 
po przez:  

 udzielenie informacji na temat możliwego przebiegu ciąży i porodu,  

 zapewnienie wsparcia psychologicznego dla pacjentki i pozostałych członków rodziny 
oraz zapewnienie odpowiednich procedur medycznych dostosowanych do potrzeb 
pacjentki (m.in. w zakresie porodu). 

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (termin konsultacji upływa 28 
grudnia br.) Celem projektu jest wprowadzenie programu rządowego programu „za 
życiem” oraz ustalenia standardów postępowania medycznego z zakresu okołoporodowej 
opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu i 
połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w 
sytuacji niepowodzeń położniczych. 

3.01.2017 Pod koniec roku do konsultacji społecznych trafiły dwa ważne projekty ustaw : 

 Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych oraz niektórych innych ustaw  

Celem projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw jest wprowadzenie 
nowego sposobu ustalania urzędowych cen zbytu dla leków stosowanych w programach 
polityki zdrowotnej oraz w Programie Szczepień Ochronnych. 

termin konsultacji upływa 18 stycznia 2017 r. 

 Projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej  

Termin konsultacji upływa 30 stycznia 2017 r. 

9.01.2017 W minionym tygodniu Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji społecznych 
następujące projekty : 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w 
placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych 

Termin konsultacji upływa 24 stycznia 2017 r. 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru 
ukaranych fizjoterapeutów oraz sposobu i trybu wykonania prawomocnych orzeczeń 
sądów dyscyplinarnych  

Termin konsultacji upływa 30 stycznia 2017 r. 

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/516/12293358/12400682/12400683/dokument264228.pdf
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/516/12293359/12400715/12400716/dokument264236.pdf
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/516/12293360/12400748/12400749/dokument264244.pdf
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12293656/12403056/12403057/dokument265803.pdf
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12293658/12403132/12403133/dokument265854.pdf
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/516/12293705/12403373/12403374/dokument266067.pdf
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/516/12293856/12404406/12404407/dokument266635.pdf


 
 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania  

Termin konsultacji upływa 25 stycznia 2017 r.  

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w 
mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz sposobu i trybu 
przeprowadzenia egzaminu ze znajomości języka polskiego 

Termin konsultacji upływa 30 stycznia 2017 r. 

9.01.2017 W trakcie bieżącego posiedzenia Sejmu RP odbędą się następujące posiedzenia komisji i 
zespołów parlamentarnych : 

1. 11 stycznia br. o godzinie 14.00 (sala 307, bud. B) odbędzie się posiedzenie zespołów 
parlamentarnych ds. organizacji ochrony zdrowia oraz podstawowej opieki zdrowotnej i 
profilaktyki w trakcie którego zostanie omówiona POZ jako element systemu opieki 
zdrowotnej  współpraca z innymi podmiotami (kontynuacja). 

2. 12 stycznia br. o godzinie 14.00 (sala 307, bud. B) odbędzie się posiedzenie 
parlamentarnego zespołu ds. Praw Pacjentów – w trakcie którego zostanie omówiona 
sytuacja pacjentów z niewydolnością przewodu pokarmowego. 

3. 12 stycznia br. o godzinie 15.00 (sala nr. 25 bud. G) odbędzie się posiedzenie 
parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Ochrony Zdrowia. Posłowie omówią 
organizację świadczeń opieki zdrowotnej  z zakresu reumatologii. 

4. 12 stycznia br. o godzinie 16.30 (sala nr 14 bud. G) odbędzie się posiedzenie Komisji 
Polityki Senioralnej w trakcie której Minister Zdrowia przedstawi informacje na temat 
wymagań dotyczących standardów usług świadczonych przez podmioty publiczne i 
prywatne w Zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych oraz zasad 
wyceny tych świadczeń przez NFZ oraz na temat opieki paliatywnej i hospicyjnej nad 
osobami starszymi 

23.01.2017 W tym tygodniu odbędą się następujące posiedzenia komisji w Sejmie: 

1. 25 stycznia br. o godzinie 12.00 (sala nr 118 bud. C) - pierwsze czytanie projektu ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (pakiet 
onkologiczny). 

2. 25 stycznia br. o godzinie 15.00 (sala 118 bud. C) komisja zdrowia rozpatrzy informację 
Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli przeciwdziałania e-uzależnieniom dzieci i 
młodzieży wraz ze stanowiskiem Ministra Zdrowia i stanowiskiem Ministra Edukacji 
Narodowej 

3. 26 stycznia br. o godzinie 13.00 (sala nr 118 bud C) podkomisja rozpatrzy poselski projekt 
ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wraz z autopoprawką (dostęp 
do marihuany). 

Ponadto planowane są następujące posiedzenia zespołów parlamentarnych : 

1. 25 stycznia br. o godzinie 16.00 (sala 307 bud. B) odbędzie się posiedzenie 
parlamentarnego zespołu ds. Organizacji Ochrony Zdrowia który omówi organizację 
świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu reumatologii 

2. 26 stycznia br. o godzinie 10.00 (sala nr 25 bud. G) w ramach Parlamentarnego Zespołu 
ds. pielęgniarek, położnych innych pracowników opieki zdrowotnej zostanie omówiony 
projekt ustawy o POZ. 

3. 26 stycznia br. o godzinie 14.00 (sala nr 25 bud. G)  Parlamentarny Zespół ds. Praw 
Pacjentów omówi standardy leczenia pacjentem zmagających się z mięśniakami macicy. 

4. 26 stycznia br. o godzinie 15.00 (sala nr. 307 bud. B) Parlamentarny Zespół ds. 
Organizacji Ochrony Zdrowia omówi standardy obrazowania w diagnostyce i leczeniu 
pacjentów – potrzeba wprowadzenia.  

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/516/12293857/12404439/12404440/dokument266654.pdf
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/516/12293904/12404701/12404702/dokument266982.pdf


 
 

 

5. 26 stycznia br. o godzinie 18.00 (sala nr. 25 bud. G) parlamentarny zespół ds. 
sprywatyzowanych szpitali omówi uwarunkowania działań podmiotów prywatnych w 
obszarze ochrony zdrowia – spotkanie z przedstawicielami Grupy ARION szpitale.  

6. 27 stycznia br. o godzinie 10.00 (sala nr 23 bud. G) parlamentarny zespół ds. osób w 
niepełnosprawnością narządu wzroku przedstawi informację MRRPiPS dotycząca działań 
ministerstwa związanych z zagadnieniem orzecznictwa i rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością wzroku 

6.02.2017 W ostatnim okresie Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji społecznych: 

1. Projekt ustawy o produktach kosmetycznych 

Termin konsultacji upływa 2 marca br. 

2. Projekt założeń do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie 
pacjenta 
Termin konsultacji upływa 19 lutego br. 

W bieżącym tygodniu w Sejmie odbędą się następujące posiedzenia Komisji Zdrowia : 

7 lutego 2017 o godz. 15:00 ( sala nr 118, bud. C) zostanie rozpatrzone sprawozdanie 
Podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o 
przeciwdziałaniu narkomanii wraz z autopoprawką 

8 lutego 2017 o godz. 12:00 (sala nr 118, bud. C) odbędzie się pierwsze czytanie 
rządowego projektu ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających 
zastosowanie w ochronie zdrowia oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o 
zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, 
przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. 

9 lutego 2017 o godz. 12:00 ( sala nr 118, bud. C) zostanie przeprowadzone pierwsze 
czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw.  

Ponadto odbędą się posiedzenia następujących zespołów parlamentarnych : 

7 lutego 2017 r. o godzinie 17.00 (sala nr 25, bud. G) odbędzie się posiedzenie 
Parlamentarny Zespół ds. Stwardnienia Rozsianego w trakcie którego zostanie omówiona 
koncepcja opieki skoordynowanej, możliwości poprawy dostępności do rehabilitacji, czas 
oczekiwania na nowe leki, dostępność do programów lekowych oraz refundacja 
pomocniczych pieluchomajtek 

9 lutego 2017 r. o godzinie 11.00 (sala nr 307) odbędzie się parlamentarny zespół ds. 
podstawowej opieki zdrowotnej i profilaktyki. 

9 lutego 2017 r. o godzinie 13.00 (sala nr 307, bud. B) odbędzie się posiedzenie 
parlamentarnego zespołu ds. cukrzycy w trakcie którego zostanie omówiona sytuacja 
pacjenta z cukrzycą w Polsce, nowe możliwości i nowe wyzwania. 

9 lutego 2017 r. o godzinie 14.00 (sala nr 25 bud. G) odbędzie się posiedzenie 
parlamentarnego zespołu ds. praw pacjentów który rozpatrzy tematykę monitorowanie 
pacjentów onkologicznych. 

9 lutego 2017 r. o godzinie 15.00 (sala 307, bud. B) podczas parlamentarnego zespołu ds. 
Organizacji Ochrony Zdrowia zostaną sformułowane ostateczne wnioski ze spotkań 
poświęconych POZ i świadczeniom opieki zdrowotnej z zakresu reumatologii oraz 
podsumowanie dotychczasowych działań Zespołu. Ponadto podczas posiedzenie zostanie 
omówiony plan pracy na 2017 r. i sprawy bieżące 

20.02.2017 W trakcie najbliższego posiedzenia Sejmu odbędą się następujące spotkania komisji i zespołów 
parlamentarnych : 

1. 23 lutego br. o godzinie 13.00 w gmachu Sejmu (sala 118, bud C) odbędzie się posiedzenie 
Komisji Zdrowia z następująca agenda: 

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12294855/12412545/12412546/dokument271851.pdf
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/1/12294407/12408050/12408051/dokument269427.pdf


 
 

 

 Rozpatrzenie i zatwierdzenie projektu formularza notyfikacyjnego w sprawie 
notyfikacji poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (druki nr 812, 812-A i 1270) 

 rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o 
zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, 
przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (druki nr 1212 i 1284), 

 rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego do projektu ustawy o 
uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie 
zdrowia (druki nr 1165 i 1283). 

 Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o 
zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych 
ustaw (druki nr 1218 i 1290). 

2. 23 lutego br. o godzinie 14.00 (sala 307 bud. G) odbędzie się posiedzenie Zespołu 
Parlamentarnego ds. Praw Pacjentów, w trakcie którego odbędzie się dyskusja na temat 
współpracy miedzy MZ a organizacjami pacjentów - roli organizacji pacjentów w systemie 
ochrony zdrowia 

3. 23 lutego br. o godzinie 16.00  (sala 34 bud. G) odbędzie się posiedzenie Komisji Polityki 
Senioralnej w trakcie którego zostanie przedstawiona informacja MRPiPS na temat 
deinstytucjonalizacji opieki. Formy opieki pośredniej pomiędzy opieką domową i opieką 
stacjonarną - funkcjonowanie dziennych domów opieki medycznej 

4. 23 lutego o godzinie 16.30 (sala 307 bud. B) odbędzie się posiedzenie zespołu 
parlamentarnego ds. uzdrowisk w temacie Porządek posiedzenia:  
1. Pomoc dla gmin uzdrowiskowych w ograniczeniu smogu.  

2. Stan zaawansowania prac nad badaniem komponentów środowiska dla potrzeb 
operatów uzdrowiskowych. 

 


