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SPRAWOZDANIE
KOMISJI ZDROWIA
o uchwalonej przez Sejm w dniu 28 maja 2020 r.
ustawie o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych
innych ustaw

Marszałek Senatu dnia 29 maja 2020 r. skierował ustawę do komisji.
Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2020 r.
- komisja wnosi:
Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji
Zdrowia
(-) Beata Małecka-Libera

projekt
U C H WA Ł A
S E N AT U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J
z dnia
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
oraz niektórych innych ustaw
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 r.
ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych
ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1:
a) w pkt 7 skreśla się lit. b,
b) w pkt 8, w art. 7c w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „art. 7 ust. 1a, 2
albo 2a” zastępuje się wyrazami „art. 7 ust. 1a albo 2”;

2)

w art. 1 w pkt 13 lit. e, w ust. 8 skreśla się zdanie drugie;

3)

w art. 1 w pkt 20, w art. 15o w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „, o której mowa w art. 15a ust.
1” zastępuje się wyrazami „o pracę zawartej na czas określony w celu przygotowania
zawodowego obejmującego realizację programu stażu podyplomowego”;

4)

w art. 1 w pkt 22:
a) w lit. c:
– w tiret szóstym w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „pkt 18–20” zastępuje się
wyrazami „pkt 18–19”,
– skreśla się pkt 20,
b) w lit. d, w ust. 2a skreśla się pkt 6,
c) w lit. i skreśla się tiret drugie,
d) w lit. s:
– w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „ust. 17d–17h” zastępuje się wyrazami
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„17d–17g”,
– w ust. 17e skreśla się wyrazy „posiadających dokument intencyjny, o którym
mowa w ust. 2 pkt 20, oraz”,
– skreśla się ust. 17h;

5)

w art. 1 w pkt 24, w art. 16ea w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„W dziedzinach medycyny szczególnie ważnych ze względu na ochronę
zdrowia publicznego, zaliczanych do dziedzin priorytetowych określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 16g ust. 4, lekarz może odbywać
rezydenturę niezależnie od odbytego szkolenia specjalizacyjnego w innej
dziedzinie medycyny.”;

6)

w art. 1 w pkt 31 w lit. e, w ust. 9 w zdaniu pierwszym wyrazy „o chorobie” zastępuje
się wyrazami „o niezdolności do pracy z powodu choroby”;

7)

w art. 1 w pkt 32 w lit. c, w ust. 6b skreśla się wyrazy „, o których mowa w art. 16f
ust. 3 pkt 2”;

8)

w art. 1 w pkt 34 w lit. a, w pkt 7 wyrazy „braku przedłożenia prawa wykonywania
zawodu” zastępuje się wyrazami „nieprzedłożenia dokumentu „Prawo wykonywania
zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”„;

9)

w art. 1 w pkt 37, w art. 16pb w ust. 1 skreśla się zdanie drugie;

10)

w art. 1 w pkt 41 przed lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu:
„…) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Lekarzowi przysługuje urlop szkoleniowy w wymiarze 14 dni na
przygotowanie się i przystąpienie do PES. Za czas urlopu szkoleniowego
lekarz zachowuje prawo do wynagrodzenia.”,”;

11)

w art. 1 w pkt 58, w art. 23a w ust. 1 skreśla się pkt 5;
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12)

w art. 1 w pkt 59, w art. 25 w ust. 7 po wyrazie „leczniczego” dodaje się wyrazy
„i badawczego”;

13)

w art. 1 w pkt 64, art. 39 otrzymuje brzmienie:
„Art. 39. 1. Lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń
zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30, z tym że
ma obowiązek odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej. Lekarz
wykonujący zawód na podstawie stosunku pracy albo w ramach służby ma
ponadto obowiązek uprzedniego powiadomienia na piśmie przełożonego.
2. W przypadku powstrzymania się przez lekarza od wykonania
świadczenia zdrowotnego, o którym mowa w ust. 1, podmiot leczniczy,
w ramach działalności którego powstrzymano się od wykonania świadczenia
zdrowotnego, jest obowiązany wskazać lekarza lub podmiot wykonujący
działalność leczniczą, który zapewni możliwość wykonania tego świadczenia.”;

14)

w art. 1 pkt 65 otrzymuje brzmienie:
„65) art. 53 otrzymuje brzmienie:
„Art. 53. 1. Lekarz, lekarz dentysta wykonujący praktykę lekarską,
z wyjątkiem indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania,
indywidualnej

specjalistycznej

praktyki

lekarskiej

wyłącznie

w miejscu

wezwania, indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie leczniczym
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład lub
indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie
leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten
zakład, może zatrudniać:
1)

lekarza, lekarza dentystę

w celu

odbywania przez

niego

stażu

podyplomowego, szkolenia specjalizacyjnego, stażu kierunkowego lub
szkolenia w celu uzyskania umiejętności z zakresu węższych dziedzin
medycyny

lub

udzielania

określonego

świadczenia

zdrowotnego,

w przypadku prowadzenia odpowiednio stażu podyplomowego, szkolenia
specjalizacyjnego, stażu kierunkowego lub szkolenia w celu uzyskania
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umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania
określonego świadczenia zdrowotnego;
2)

lekarza, lekarza dentystę w celu zastępstwa w przypadku czasowej
i przemijającej niezdolności do pracy;

3)

lekarza, lekarza dentystę w celu udzielenia określonego świadczenia
zdrowotnego;

4)

poza przypadkami opisanymi w pkt 1–3, jednego lekarza, lekarza dentystę
w ramach stałej współpracy.
2. Lekarz, lekarz dentysta, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany

do poinformowania organu prowadzącego rejestr o zatrudnieniu lekarza, lekarza
dentysty.”;”;

15)

w art. 5:
a) w pkt 1 skreśla się lit. b,
b) skreśla się pkt 2, 3 i 5;

16)

w art. 5:
a) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
„4a) w art. 63 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 i 3
w brzmieniu:
„2. Rzecznik odpowiedzialności zawodowej może, przed wydaniem
postanowienia o przedstawieniu zarzutów, umorzyć postępowanie wyjaśniające,
jeżeli postępowanie mediacyjne przeprowadzone w trybie art. 113 doprowadziło
do zawarcia ugody między stronami.
3. Sąd lekarski może umorzyć postępowanie przed sądem, jeżeli
postępowanie mediacyjne przeprowadzone w trybie art. 113 doprowadziło
do zawarcia ugody między stronami.”;”,
b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:
„5a) w art. 113:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rzecznik odpowiedzialności zawodowej w czasie postępowania
wyjaśniającego może z inicjatywy lub za zgodą stron skierować sprawę do
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postępowania mediacyjnego między pokrzywdzonym i lekarzem, którego
dotyczy postępowanie, lub lekarzami, których dotyczy postępowanie.”,
b)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Sąd lekarski w czasie postępowania przed sądem lekarskim może
z inicjatywy lub za zgodą stron skierować sprawę do postępowania
mediacyjnego między pokrzywdzonym i obwinionym.”;”;

17)

po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu:
„Art. 5a. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2020 r. poz. 295 i 567) w art. 18 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Lekarze prowadzący grupową praktykę lekarską, będący wspólnikami
albo partnerami spółki, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. b, muszą spełniać
warunki, o których mowa w ust. 1 albo 2.”.”;

18)

po art. 13 dodaje się art. 13a w brzmieniu:
„Art. 13a. Przepisy art. 15 ust. 1 i ust. 3–10 ustawy zmienianej w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 15a–15i i art. 15k–15n ustawy
zmienianej w art. 1, stosuje się od dnia 1 stycznia 2022 r.”;

19)

w art. 27 w pkt 4 skreśla się wyrazy „pkt 19 w zakresie art. 15 ust. 1 i 3–10, pkt 20
w zakresie art. 15a–15i oraz art. 15k–15n,”;

20)

w art. 27 w pkt 4:
a) skreśla się wyrazy „lit. i tiret drugie,”,
b) wyrazy „art. 16c ust. 17e, 17g i 17h” zastępuje się wyrazami „art. 16c ust. 17e
i 17g”;

21)

w art. 27 w pkt 4 po wyrazach „pkt 26 lit. a,” dodaje się wyrazy „pkt 29 lit. f,”;

22)

w art. 27 w pkt 4 skreśla się wyrazy „pkt 32 lit. b i c,”;
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23)

w art. 27 po wyrazach „z wyjątkiem” dodaje się dwukropek, pozostałą treść oznacza
się jako pkt 1, dotychczasowe pkt 1–4 oznacza się jako lit. a–d oraz dodaje się pkt 2
w brzmieniu:
„2) art. 3 i art. 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.”.

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu
…………………………………………………………………………………………............................

