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SPRAWOZDANIE 
KOMISJI ZDROWIA 

 
(wraz z zestawieniem wniosków) 

 
 
 

Komisja, na posiedzeniu w dniu 16 maja 2013 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty 
w dniu 15 maja 2013 r. nad ustawą  

o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw 
i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt: 1, 2, 3, 4 i 5. 

 
 

 

 

 
 
 
   Przewodniczący Komisji 
   Zdrowia 
   (-) Rafał Muchacki 
 
 

michnie
Data publikacji



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych 

innych ustaw 

 

 

I. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

 

Wniosek 
KZ 

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy: 

 

 

 Uwaga: 

Poprawki nr  1–5 należy głosować łącznie. 

 

1)  art. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 1. W ustawie z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich 

(Dz. U. Nr 219, poz. 1708 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 113, 

poz. 657) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 94 uchyla się ust. 1; 

2) w art. 95: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Od orzeczenia sądu lekarskiego kończącego 

postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej 

lekarzy, stronom, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia 

i Prezesowi Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje apelacja 

do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 

obwinionego sądu okręgowego (wydział karny) w terminie 

14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz 

z uzasadnieniem.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Do rozpoznania apelacji przez sąd okręgowy 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks postępowania karnego. Od orzeczenia sądu 

okręgowego kasacja nie przysługuje.”, 

c) uchyla się ust. 2–4; 
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3) uchyla się art. 96; 

4) art. 97 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 97. Strony, minister właściwy do spraw zdrowia 

i Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej wnoszą apelację do sądu 

okręgowego za pośrednictwem Naczelnego Sądu Lekarskiego.”; 

5) uchyla się art. 98; 

6) w art. 102 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wznowienie nie może nastąpić z przyczyn 

wymienionych w ust. 2, jeżeli były one przedmiotem rozpoznania 

w trybie apelacji do sądu okręgowego.”; 

7) art. 106 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 106. Lekarzowi, który w wyniku wznowienia 

postępowania został uniewinniony lub skazany na łagodniejszą 

karę, służy od okręgowej izby lekarskiej, której był członkiem 

w momencie ukarania, odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz 

zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, wynikłe z wykonania 

względem niego w całości lub w części kary, której nie powinien 

był ponieść. W sprawach o odszkodowanie lub zadośćuczynienie 

stosuje się przepisy rozdziału 58 ustawy z  dnia 6 czerwca 1997 r. 

– Kodeks postępowania karnego.”;”; 

 

2)  w art. 2: 

a) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2) w art. 46: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Od orzeczenia sądu lekarsko-weterynaryjnego 

kończącego postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności 

zawodowej, lekarzowi weterynarii, którego dotyczy 

postępowanie lub obwinionemu lekarzowi weterynarii, 

rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej, ministrowi 

właściwemu do spraw rolnictwa i Prezesowi Krajowej Rady 

Lekarsko-Weterynaryjnej przysługuje apelacja do 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 

Poprawka sen. 
R. Muchackiego 
poparta przez 
komisję 



– 3 – 

obwinionego sądu okręgowego (wydział karny) w terminie 

14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z 

uzasadnieniem.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Apelacja, o której mowa w ust. 2, przysługuje także 

osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej, której dobro prawne 

zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone działaniem lub 

zaniechaniem lekarza weterynarii.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Do rozpoznania apelacji stosuje się przepisy 

Kodeksu postępowania karnego. Od orzeczenia sądu 

okręgowego kasacja nie przysługuje.”; 

3) art. 48 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 48. Lekarzowi weterynarii, który w wyniku 

wznowienia postępowania został uniewinniony lub skazany na 

łagodniejszą karę, służy od okręgowej izby lekarsko-

weterynaryjnej, której sąd wydal orzeczenie o ukaraniu, 

odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za 

doznaną krzywdę, wynikłe z wykonania względem niego 

w całości lub w części kary, której nie powinien był ponieść. W 

sprawach o odszkodowanie lub zadośćuczynienie stosuje się 

przepisy rozdziału 58 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 

postępowania karnego.”;”, 

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) po art. 50 dodaje się art. 50 w brzmieniu: 

„Art. 50a. Podmioty, o których mowa w art. 46 ust. 2 i 2a, 

wnoszą apelację do sądu okręgowego za pośrednictwem 

Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego.”;”, 

c) w pkt 5, w art. 58 w ust. 1 skreśla się wyrazy „i która wniosła skargę 

do rzecznika odpowiedzialności zawodowej”; 
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3)  w art. 3: 

a) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2) w art. 46: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Od orzeczenia Naczelnego Sądu Aptekarskiego 

kończącego postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności 

zawodowej, farmaceucie, którego dotyczy postępowanie lub 

obwinionemu, rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej, 

ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i Prezesowi 

Naczelnej Rady Aptekarskiej przysługuje apelacja do 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 

obwinionego do sądu okręgowego (wydział karny) 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz 

z uzasadnieniem.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Apelacja, o której mowa w ust. 2, przysługuje także 

osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej, której dobro prawne 

zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone działaniem lub 

zaniechaniem farmaceuty i która wniosła skargę do rzecznika 

odpowiedzialności zawodowej.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Do rozpoznania apelacji stosuje się przepisy ustawy 

z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego. Od 

orzeczenia sądu okręgowego kasacja nie przysługuje.”; 

3) art. 48 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 48. Farmaceucie, który w wyniku wznowienia 

postępowania został uniewinniony lub skazany na łagodniejszą 

karę, służy od okręgowej izby aptekarskiej, której był członkiem 

w momencie ukarania, odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz 

zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, wynikłe z wykonania 

względem niego w całości lub w części kary, której nie powinien 

był ponieść. W sprawach o odszkodowanie lub zadośćuczynienie 
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stosuje się przepisy rozdziału 58 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

– Kodeks postępowania karnego.”;”, 

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) po art. 50 dodaje się art. 50a w brzmieniu: 

„Art. 50a. Podmioty, o których mowa w art. 46 ust. 2 i 2a, 

wnoszą apelację do sądu okręgowego za pośrednictwem 

Naczelnego Sądu Aptekarskiego.”;”, 

c) w pkt 5, w art. 58a w ust. 1 skreśla się wyrazy „i która wniosła 

skargę do rzecznika odpowiedzialności zawodowej”; 

 

4)  w art. 4: 

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) w art. 58: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Od orzeczenia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego 

kończącego postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności 

dyscyplinarnej diagnoście laboratoryjnemu, którego dotyczy 

postępowanie lub obwinionemu, Rzecznikowi 

Dyscyplinarnemu, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia 

i Prezesowi Krajowej Diagnostów przysługuje apelacja do 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 

obwinionego sądu okręgowego (wydział karny) w terminie 

14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz 

z uzasadnieniem.”, 

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Apelacja, o której mowa w ust. 4, przysługuje także 

osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej, której dobro prawne 

zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez 

przewinienie diagnosty.”, 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Do rozpoznania apelacji stosuje się przepisy ustawy 

z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego. Od 
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orzeczenia sądu okręgowego kasacja nie przysługuje.”;”, 

b) skreśla się pkt 4, 

c) w pkt 5, w pkt 3 wyrazy „Sąd Najwyższy” zastępuje się wyrazami 

„właściwy sąd okręgowy (wydział karny)”, 

d) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

"5a) po art. 60 dodaje się art. 60a w brzmieniu: 

„Art. 60a. Podmioty, o których mowa w art. 58 ust. 4 i 4a, 

wnoszą apelację do sądu okręgowego za pośrednictwem 

Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.”;”, 

e) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu: 

„7a) art. 65 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 65. Diagnosta laboratoryjny, który w wyniku 

wznowienia postępowania został uniewinniony lub skazany na 

łagodniejszą karę, służy od Krajowej Izby Diagnostów 

Laboratoryjnych, odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz 

zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, wynikłe z wykonania 

względem niego w całości lub w części kary, której nie powinien 

był ponieść. W sprawach o odszkodowanie lub zadośćuczynienie 

stosuje się przepisy rozdziału 58 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

– Kodeks postępowania karnego.”;”; 

 

5)  art. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 5. W ustawie z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie 

pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 72 uchyla się ust. 1; 

2) w art. 73: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Od orzeczenia sądu pielęgniarek i położnych 

kończącego postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności 

zawodowej stronom, ministrowi właściwemu do spraw 

zdrowia i Prezesowi Naczelnej Rady przysługuje apelacja do 
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właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 

obwinionego sądu okręgowego (wydział karny) w terminie 

14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Strony, minister 

właściwy do spraw zdrowia i Prezes Naczelnej Rady wnoszą 

apelację za pośrednictwem Naczelnego Sądu.”, 

b) uchyla się ust. 2–8, 

c) dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 

„9. Od orzeczenia sądu okręgowego kasacja nie 

przysługuje.”; 

3) w art. 77 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wznowienie nie może nastąpić z przyczyn 

wymienionych w ust. 3, jeżeli były one przedmiotem rozpoznania 

w trybie apelacji.”; 

4) art. 81 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 81. Pielęgniarce lub położnej, która w wyniku 

wznowienia postępowania została uniewinniona lub skazana na 

łagodniejszą karę, służy od okręgowej izby, której był członkiem 

w momencie ukarania, odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz 

zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, wynikłe z wykonania 

względem niej w całości lub w części kary, której nie powinna 

była ponieść. W przypadku obywatela państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej wykonującego czasowo i okazjonalnie zawód 

pielęgniarki lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

roszczenie przysługuje w stosunku do okręgowej izby, której sąd 

wydał orzeczenie, w sprawie która była przedmiotem wznowienia 

postępowania. W sprawach o odszkodowanie lub 

zadośćuczynienie stosuje się przepisy rozdziału 58 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego.”;  

5) w art. 84 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku obywatela państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej wykonującego czasowo i okazjonalnie zawód 

pielęgniarki lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

publikacja, o której mowa w ust. 1, przysługuje w biuletynie 
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okręgowej izby, której sąd wydał orzeczenie, w sprawie która była 

przedmiotem wznowienia postępowania.”;”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

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


