
RZECZYPOS
VI

Prezes 
DSPA

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pr

senackiego
 
 

- o z
nie

 
 
Jed

do repreze
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Pani  
Ewa Kopacz 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

zekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec 
 projektu ustawy 

mianie ustawy o izbach lekarskich oraz 
których innych ustaw (druk nr 520). 

nocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra Zdrowia 
ntowania Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych.  

 

 

(-) Donald Tusk 



Stanowisko Rządu  

wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych 

ustaw (druk sejmowy nr 520) 

 

Opracowany przez Komisję Ustawodawczą Senatu RP projekt ustawy o zmianie ustawy  

o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw zawarty w druku sejmowym nr 520 służyć 

ma wykonaniu obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 29 czerwca 2010 r. (P 28/09) dotyczącego ustawy z dnia 17 maja 

1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, z późn. zm.) i zmierza do wprowadzenia 

możliwości odwoływania się przez strony postępowania z zakresu odpowiedzialności 

zawodowej w drodze apelacji od wszystkich orzeczeń sądów korporacyjnych do sądu 

apelacyjnego. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 29 czerwca 2010 r. zakwestionował 

przede wszystkim przepisy ograniczające możliwość odwoływania się od orzeczeń sądów 

lekarskich tylko do przypadków orzeczeń skazujących na najcięższe kary oraz zawężające 

grupę podmiotów uprawnionych do kwestionowania orzeczeń wyłącznie do lekarzy, których 

te orzeczenia dotyczyły. Należy podkreślić, że Trybunał Konstytucyjny wydając swoje 

orzeczenie odnosił się do przepisów uchylonej już wówczas ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  

o izbach lekarskich, a nie do obowiązującej obecnie ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach 

lekarskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708, z późn. zm.), która weszła w życie z dniem  

1 stycznia 2010 r.  

Jak wskazano powyżej, a na co w swoim wyroku zwrócił uwagę również Trybunał 

Konstytucyjny, od 1 stycznia 2010 r. obowiązuje ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach 

lekarskich, która w art. 95 ust. 1 określa, że od prawomocnego orzeczenia sądu lekarskiego 

kończącego postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy, stronom, 

ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i Prezesowi Naczelnej Rady Lekarskiej 

przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia 

orzeczenia.  

Mimo że obecnie obowiązująca ustawa nie była przedmiotem badania w omawianej sprawie, 

Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu orzeczenia stwierdził, że stanowi ona „regulację 

odpowiadającą standardom konstytucyjnym”. Jednocześnie w tej samej części uzasadnienia 

wyroku, Trybunał Konstytucyjny zwrócił uwagę, że w systemie prawnym w dalszym ciągu 

obowiązują regulacje o treści analogicznej do kwestionowanego art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 

17 maja 1989 r. o izbach lekarskich. Jako przykład wskazał na art. 46 ust. 2 ustawy z dnia  
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19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856, z późn. zm.) 

oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych 

(Dz. U. Nr 41, poz. 178, z późn. zm.). 

Z uwagi na to, że z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r.  

o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038), która w zakresie 

odpowiedzialności zawodowej zawiera rozwiązania analogiczne do obowiązujących na 

podstawie aktualnej ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, uznać należy, że 

uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w tej części straciło aktualność. Natomiast 

w dalszym ciągu przepisy analogiczne do uznanego za niekonstytucyjny art. 42 ust. 2 ustawy 

z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich, funkcjonują w ustawie z dnia 21 grudnia 1990 r.  

o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, 

poz. 767, z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 

2004 r. Nr 144, poz. 1529, z późn. zm.) oraz wzmiankowanej już ustawie z dnia 19 kwietnia 

1991 r. o izbach aptekarskich. 

W związku z powyższym oraz opierając się o istniejący obecnie stan prawny, w którym dwie 

spośród czterech ustaw regulujących zasady działania korporacji zawodów medycznych 

dostosowane zostały już do standardów konstytucyjnych wskazanych w orzeczeniu Trybunału 

Konstytucyjnego poprzez przyznanie w nich prawa do wniesienia kasacji od wyroku sądu 

lekarskiego / pielęgniarskiego, Rząd stoi na stanowisku, że prace nad dostosowaniem systemu 

prawa do wyroku z 29 czerwca 2010 r. ograniczone powinny zostać do dokonania zmian  

w ustawach: z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej, z dnia 19 kwietnia 1991 r.  

o izbach aptekarskich oraz z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach 

lekarsko-weterynaryjnych. 

Rząd podziela opinię wyrażoną w uzasadnieniu projektu ustawy, jeżeli chodzi o potrzebę 

przesądzenia o zasadach rozpatrywania środków prawnych od orzeczeń organów 

dyscyplinarnych. Jednakże proponuje opowiedzenie się za ustaleniem zasady kasacyjnego 

trybu rozpatrywania odwołań od orzeczeń sądów dyscyplinarnych i - co za tym idzie - 

pozostawieniem kognicji Sądu Najwyższego w tym zakresie. Rząd, proponuje zatem 

nowelizację przepisów objętych projektem ustawy, zawartym w druku sejmowym nr 520 

poprzez przyjęcie rozwiązań, które zostały ustalone w ustawie z dnia 2 grudnia 2009 r.  

o izbach lekarskich oraz ustawie z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek  

i położnych. Powyższe wydaje się tym bardziej uzasadnione, że ustawa z dnia  

1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych była procedowana w okresie, kiedy 

znany był już wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 czerwca 2010 r. (sygn. P 28/09). 
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Ustawodawca decydując się na wprowadzenie do ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie 

pielęgniarek i położnych kasacyjnego trybu odwołań od prawomocnych orzeczeń kończących 

postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej uznał przyjęte rozwiązanie za 

mieszczące się w standardach konstytucyjnych. 

Jednocześnie, z uwagi na to, że analiza uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego  

z dnia 29 czerwca 2010 r. (P 28/09) daje asumpt do przyjęcia tezy, iż nie odpowiadają 

standardom konstytucyjnym regulacje ustawowe wykluczające kontrolę sądową orzeczeń 

dyscyplinarnych wydanych przez organ drugiej instancji, jeżeli strona nie zaskarżyła 

orzeczenia organu dyscyplinarnego pierwszej instancji, a orzeczenie to utrzymano w mocy 

lub zmieniono na jej korzyść, Rząd w przeciwieństwie do senackiego projektu ustawy  

o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy  nr 520), 

który sankcjonuje aktualne unormowania w tym zakresie, postuluje, aby:  

1) w art. 95 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 219, 

poz. 1708, z późn. zm.) uchylić ust. 2, zgodnie z którym strona, która nie zaskarżyła 

orzeczenia sądu lekarskiego pierwszej instancji, nie może wnieść kasacji od 

orzeczenia sądu odwoławczego, jeżeli orzeczenie sądu pierwszej instancji utrzymano 

w mocy lub zmieniono na jej korzyść; 

2) w art. 73 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych  

(Dz. U. Nr 174, poz. 1038) uchylić ust. 2, zgodnie z którym strona, która nie 

zaskarżyła orzeczenia sądu pielęgniarek i położnych pierwszej instancji, nie może 

wnieść kasacji od orzeczenia sądu odwoławczego, jeżeli orzeczenie pierwszej instancji 

utrzymano w mocy lub zmieniono na jej korzyść. 

Wobec powyższego Rada Ministrów pozytywnie opiniuje kierunek zmian zaproponowanych 

w senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych 

ustaw (druk nr 520), a zmierzających do dostosowania trzech spośród pięciu objętych 

nowelizacją ustaw, tj. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej, ustawy  

z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich oraz ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r.  

o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych do wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 29 czerwca 2010 r. (P 28/09). Jednocześnie opowiada się za 

ograniczeniem nowelizacji ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich oraz  ustawy  

z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych do zmian zaproponowanych  

w niniejszym Stanowisku. 
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