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Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 341) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przyjęta przez Sejm w dniu 19 kwietnia 2013 r. nowelizacja zmienia pięć ustaw: 

- z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, 

- z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, 

- z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, 

- z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej oraz 

- z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych. 

Zakres nowelizacji dotyczy odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących zawód 

objęty każdą z tych ustaw, przy czym za wiodącą została uznana ustawa o izbach lekarskich. 

Zgodnie z ustawą o izbach lekarskich, od prawomocnego orzeczenia Naczelnego Sądu 

Lekarskiego kończącego postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej 

przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego, rozpatrywana na podstawie Kodeksu 

postępowania karnego. Taki model postępowania w zakresie odpowiedzialności zawodowej 

lekarzy obowiązuje od dnia wejścia w życie tej ustawy tj. od 1 stycznia 2010 r. Opiniowana 

ustawa nowelizująca dostosowuje wskazane wyżej pozostałe ustawy do modelu kasacyjnego, 

a także uzupełnia ich przepisy w części regulującej postępowania dotyczące 

odpowiedzialności zawodowej (lub dyscyplinarnej, zgodnie z terminologią ustawy 

o diagnostyce laboratoryjnej), m. in. dotyczy to pojęcia obwinionego, obrońcy 

w postępowaniu, wykonywania praw osoby, której dobro zostało naruszone, po śmierci tej 

osoby. 

Trzeba zauważyć, że ustawy dotyczące samorządów zawodów medycznych były 

uchwalane w różnym czasie i różnym stanie prawnym, a uregulowanie odpowiedzialności 

zawodowej zostało w nich mniej lub bardziej dookreślone. Obowiązująca od 1 stycznia 
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2010 r. ustawa o izbach lekarskich przyjęła model kasacji do Sądu Najwyższego, który 

wprowadzono także w ustawie o samorządzie pielęgniarek i położnych (obowiązującej od 

1 stycznia 2012 r.). W systemie prawnym nastąpił tym samym wyłom w koncepcji 

wprowadzonej z dniem 1 stycznia 2003 r. (ustawą z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie 

Najwyższym), zgodnie z którą od orzeczeń organu drugiej instancji w postępowaniu 

dotyczącym odpowiedzialności zawodowej przysługuje odwołanie do sądu powszechnego 

(sądu apelacyjnego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych), bez prawa wniesienia kasacji od 

orzeczenia sądu apelacyjnego. Odwołanie od orzeczenia sądu zawodowego drugiej instancji 

do sądu apelacyjnego pozostało jednak nadal w trzech ustawach: o zawodzie lekarza 

weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, o izbach aptekarskich i o diagnostyce 

laboratoryjnej. 

Opiniowana ustawa ujednolica zatem uregulowania odpowiedzialności zawodowej osób 

wykonujących zawody medyczne. Ustawa wprowadza generalnie dla zawodów medycznych 

zasadę kasacyjnego rozpatrywania środków prawnych od orzeczeń organów orzekających 

w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, uznając za właściwy zakres kognicji Sądu 

Najwyższego w tych sprawach. 

Oprócz tego w ustawie o izbach lekarskich w art. 95 uchylono ust. 2 i 3, uznając ich 

uregulowania za ograniczenie prawa do sądu („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”). 

Analogiczna zmiana została zawarta w art. 73 ustawy o samorządzie pielęgniarek 

i położnych. Uchylane przepisy stanowią odzwierciedlenie uregulowania art. 520 § 2 i 3 

Kodeksu postępowania karnego, przy czym obecnie uznano, że odniesienie treści art. 520 

K.p.k. do postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej - postępowania 

pozasądowego w dwóch etapach, stanowi ograniczenie prawa do sądu.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Postawą prac legislacyjnych był projekt ustawy przyjęty przez Senat w dniu 26 kwietnia 

2012 r., zawarty w druku sejmowym nr 520.  

Projekt ten został wniesiony w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego 

z dnia 29 czerwca 2010 r. (sygnatura P 28/09) dotyczącym „dawnej” ustawy o izbach 

lekarskich (ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich). W Sejmie projekt został 
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skierowany do pierwszego czytania w Komisji Zdrowia, która powołała podkomisję do 

dalszych prac legislacyjnych. W następstwie prac podkomisji powstał projekt (druk sejmowy 

nr 1207), w którym przyjęto inne stanowisko niż Senat tj. zaskarżanie orzeczeń dotyczących 

odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących zawody medyczne w trybie kasacyjnym 

do Sądu Najwyższego (Senat uznał za właściwy tryb apelacyjny, do sądu powszechnego - 

sądu okręgowego, wydziału karnego). Senat przyjmując projekt zawarty w druku sejmowym 

nr 520, uznał, że obowiązująca od 1 stycznia 2010 r. „nowa” ustawa o izbach lekarskich 

(służąca za analogię dla rozwiązania przyjętego następnie dla samorządu zawodowego 

pielęgniarek i położnych), przyjąwszy model kasacyjnego rozpatrywania środków prawnych 

od prawomocnego orzeczenia sądu zawodowego w przedmiocie odpowiedzialności 

zawodowej lekarzy, de facto ogranicza prawo do drogi sądowej. Po pierwsze – z powodu 

podstaw do wniesienia kasacji (uchybienia zawarte w art. 439 § 1 Kodeksu postępowania 

karnego oraz inne rażące naruszenia prawa, por. art. 96 ust. 1 obecnie obowiązującej ustawy 

o izbach lekarskich) oraz tzw. przymusu adwokacko-radcowskiego przy jej sporządzaniu 

i wnoszeniu. Ponieważ w uzasadnieniu wyroku P 28/09 jest mowa o zakazie „nawet 

najwęższego podmiotowo lub przedmiotowo zamykania drogi sądowej”, Senat przyjmując 

„swój” projekt, proponował tryb apelacyjny - apelację wnoszoną do sądu okręgowego 

(wydział karny) i rozpatrywaną w trybie procedury karnej (nie zaś cywilnej, ze względu na 

charakter postępowań z zakresu odpowiedzialności zawodowej, w których mogą być 

orzekane kary). 

Sprawozdanie podkomisji zostało przyjęte przez Sejmową Komisję Zdrowia, 

a następnie przedstawione na 38. posiedzeniu Sejmu, podczas drugiego czytania w dniu 

17 kwietnia 2013 r. Na tym posiedzeniu nie zostały zgłoszone poprawki i zapadła decyzja 

o niezwłocznym przejściu do trzeciego czytania.  

Sejm przyjął ustawę w dniu 19 kwietnia 2013 r. w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu 

Komisji Zdrowia (druk sejmowy nr 1207). Za głosowało 442 posłów, nikt nie był przeciwny, 

nikt się nie wstrzymał. 

 

III. Uwaga ogólna 

Głównym motywem inicjatywy ustawodawczej Senatu było zapewnienie prawa do 

sądu, w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji, w przepisach dotyczących odpowiedzialności 

zawodowej (stronom postępowania dyscyplinarnego). Stroną postępowania jest np. lekarz 
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oraz pokrzywdzony pacjent, a w razie jego śmierci – bliskie mu osoby. Postępowanie to 

prowadzone jest przez organy danego samorządu zawodowego. Choć zwane są one niekiedy 

sądami (np. sąd lekarski), to z sądami nie mają nic wspólnego oprócz tego, że wymierzają 

kary. Organom tym brak niezależności, a ich członkom niezawisłości i nieusuwalności, 

charakteryzujących sądy i sędziów w rozumieniu art. 175-181 Konstytucji RP. Przykładowo, 

zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich członek sądu 

lekarskiego może być odwołany przez organ, który dokonał wyboru (w każdej chwili i z 

jakiejkolwiek przyczyny). Może on też zajmować różne stanowiska lub funkcje w systemie 

służby zdrowia, które uzależniać go mogą od innych osób zainteresowanych wynikiem 

postępowania. Członkowie tych organów nie mają też wykształcenia prawniczego. M.in. 

wskazane powyżej okoliczności powodują, że tego rodzaju organy odpowiedzialności 

dyscyplinarnej czy zawodowej nie są sądami w rozumieniu konstytucyjnym. Nie traktuje ich 

też w ten sposób orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka. 

Konstytucja przewiduje, że każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia 

sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd 

(art. 45 ust. 1) - sąd w rozumieniu Konstytucji. Choć Konstytucja, w niektórych przypadkach 

pozwala w drodze ustawy ograniczyć jakieś prawo konstytucyjne, w przypadku prawa do 

sądu nie przewiduje żadnych odstępstw: każdy ma prawo do sądu w rozumieniu 

konstytucyjnym bez żadnych ograniczeń. 

W opiniowanej ustawie Sejm przyjął zamiast proponowanej przez Senat apelacji – 

kasację. Różnica między tymi dwoma środkami zaskarżenia jest zasadnicza. Apelacja jest 

zwyczajnym środkiem zaskarżenia, przysługującym każdej stronie bez żadnych ograniczeń, 

bezpłatnym i niewymagającym korzystania z pomocy adwokata. Tymczasem kasacja 

przysługuje wyłącznie z powodu uchybień wymienionych w art. 439 Kodeksu postępowania 

karnego, a więc uchybień formalnych organu dyscyplinarnego, a także z powodu rażącego 

naruszenia prawa. W konsekwencji lekarz może być skazany przez organ dyscyplinarny na 

karę pieniężną lub pozbawienia prawa do wykonywania zawodu, a jednak nie będzie mógł 

wszcząć procedury kasacyjnej w sytuacji, gdy chciałby domagać się uniewinnienia z tego 

powodu, że organ dyscyplinarny źle ocenił dowody. Będzie mógł się domagać w kasacji 

obniżenia kary, ale nie uniewinnienia. Może też wytykać w kasacji nieprawidłowy skład 

organu dyscyplinarnego, ale nie to, że organ dyscyplinarny nie przesłuchał wszystkich 
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świadków, co mogłoby mieć wpływ na uniewinnienie. Ogólnie mówiąc, lekarz nie może 

w drodze kasacji, kwestionować wyroku z tego powodu, że po prostu z nim się nie zgadza, 

lecz musi wykazać jego szczególne wady prawne. 

Propozycja Sejmu oznacza także ograniczenia proceduralne, kasację do Sądu 

Najwyższego można wnieść bowiem tylko za pośrednictwem adwokata lub radcy prawnego.  

Należy też dodać, że identyczne ograniczenia propozycja sejmowa nakłada na 

pokrzywdzonych pacjentów, będących stronami postępowania. 

Kasacja jest adekwatnym środkiem przysługującym po apelacji, jak to ma miejsce 

w wielu sprawach cywilnych lub karnych. Wydaje się jednak niewystarczająca jako jedyny 

środek zaskarżenia i jako jedyny sposób na przedstawienie swojej sprawy sądowi 

„państwowemu”. 

W 2002 r. ustawodawca, w przepisach zmieniających zawartych w nowej ustawie 

o Sądzie Najwyższym, podjął decyzję o tym, że odwołania od orzeczeń organów 

dyscyplinarnych będą rozpatrywane przez sądy powszechne, a nie Sąd Najwyższy, i usunął ze 

wszystkich ustaw wzmianki o Sądzie Najwyższym (nauczyciele, pracownicy jednostek 

badawczo-rozwojowych, lekarze, pielęgniarki i położne, aptekarze, biegli rewidenci, doradcy 

podatkowi, członkowie korpusu służby cywilnej, architekci, inżynierowie budownictwa, 

urbaniści, rzecznicy patentowi, diagności laboratoryjni). Sądy powszechne (a w służbach 

mundurowych – administracyjne) są też sądami rozpatrującymi odwołania od orzeczeń 

dyscyplinarnych w przypadku innych zawodów posiadających przepisy o odpowiedzialności 

dyscyplinarnej lub zawodowej. 

W 2009 r. ustawodawca niekonsekwentnie przywrócił kasację do Sądu Najwyższego 

w przypadku lekarzy. Rozpoczęło to dość niespójną praktykę przywracania tego sądu, jako 

sądu odwoławczego w niektórych innych zawodach. 

Trybunał Konstytucyjny nie zajmował się oceną konstytucyjności ustawy o izbach 

lekarskich z 2009 r. w zakresie odpowiedzialności zawodowej lekarzy. TK orzekając 

o niezgodności z Konstytucją poprzedniej ustawy o izbach lekarskich w zakresie, w jakim 

uzależnia prawo odwołania się do sądu od rodzaju kary, stwierdził tylko – w odniesieniu do 

obecnej ustawy, że „Obecnie od każdego prawomocnego orzeczenia sądu lekarskiego 

kończącego postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej lekarzy przysługuje 
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kasacja do Sądu Najwyższego”. Nie oznaczało to jednak akceptacji kasacji, bo ona nie była 

przedmiotem sporu przed TK. 

Ustawa w wersji zaproponowanej przez Sejm powoduje, że lekarz pozbawiony przez 

kolegów lekarzy prawa do wykonywania zawodu będzie miał ograniczone możliwości 

odwołania się do sądu w rozumieniu Konstytucji. Choć odpowiedzialność zawodowa 

rzeczywiście dotyczy obszarów specyficznych dla danego zawodu, to jednak kary 

wymierzane w tym postępowaniu (kara pieniężna, utrata prawa do wykonywania zawodu) są 

tożsame z karami wymierzanymi przez sądy karne. W konsekwencji zmusza to ustawodawcę, 

do umożliwienia ukaranemu odwołania się do sądu „państwowego” bez żadnych ograniczeń. 

Przynajmniej do jednej, i jedynej w tym przypadku, instancji. Sądy dyscyplinarne nie są 

bowiem sądami, które spełniają konstytucyjny wymóg, by każdy miał prawo do sądu. 

Należy też zwrócić uwagę, że ujednolicenie ustaw regulujących zawody medyczne w 

kierunku apelacji, w miejsce kasacji, było głównym motywem inicjatywy ustawodawczej 

Senatu. Apelacja obowiązuje w przypadku wszystkich zawodów posiadających 

odpowiedzialność zawodową (dyscyplinarną). Wyjątkiem są tylko zawody prawnicze, w 

przypadku których też mówi się jednak o zniesieniu modelu kasacyjnego. Zmiana 

wprowadzona przez Sejm, na nowo różnicując modele odpowiedzialności w różnych 

zawodach, poprzez wprowadzenie kasacji w przypadku zawodów medycznych, niweczy 

główną ideę projektu senackiego, tj. zapewnienie prawa do sądu poprzez jednakową dla 

wszystkich procedurę apelacyjną. 

Wobec powyższego należy rozważyć przywrócenie zawartej w projekcie senackim 

regulacji przewidującej od orzeczeń organów samorządów zawodowych/dyscyplinarnych 

prawo wniesienia apelacji do sądu okręgowego, rozpatrywanej wedle procedury karnej. 

Zapewni do zgodność ustawy z Konstytucją oraz Europejską Konwencją Praw Człowieka. 

 

IV. Uwagi szczegółowe 

Niezależnie od przedstawionych wyżej wątpliwości co do zgodności z Konstytucją 

w związku z przyjętym modelem kasacyjnym, nie zapewniającym należytej realizacji prawa 

do sądu, art. 2-4 nowelizacji wzbudzają następujące uwagi legislacyjne. 

1. Odnośnie do określenia podmiotu, któremu przysługuje kasacja: art. 46b ust. 1 pkt 1 

ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz art. 46b ust. 1 

pkt 1 ustawy o izbach aptekarskich. Zgodnie z tymi przepisami ustawa wymaga spełnienia 
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dwóch przesłanek (koniunkcja w w/w przepisach): „osobie fizycznej, osobie prawnej lub 

jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której dobro prawne zostało 

bezpośrednio naruszone lub zagrożone działaniem lub zaniechaniem lekarza 

weterynarii/farmaceuty i która wniosła skargę do rzecznika odpowiedzialności zawodowej 

przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego”. Nie wprowadzono takiej konstrukcji w niniejszej 

nowelizacji w art. 58b ust. 1 pkt 1 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej. W każdym 

z postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, rzecznik pełni funkcję 

oskarżyciela przed sądem zawodowym. Ani w ustawie o izbach lekarskich ani w ustawie 

o samorządzie pielęgniarek i położnych prawa wniesienia kasacji nie wiąże się z wniesieniem 

skargi do rzecznika odpowiedzialności, a w obu tych ustawach występuje definicja 

„pokrzywdzonego” (jako osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub 

zagrożone”, por. art. 57 ust. 1 ustawy o izbach lekarskich i art. 40 ust. 1 ustawy 

o samorządzie pielęgniarek i położnych), która została zastosowana w nowelizacji (ale 

opisowo, pomijając użycie wprost tego określenia), mająca uzupełnić brakujące, ustawowe 

przepisy. Nie jest jasny cel takiego ujęcia przepisów art. 46b ust. 1 pkt 1 ustawy o zawodzie 

lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz art. 46b ust. 1 pkt 1 ustawy 

o izbach aptekarskich. Nie wydaje się także, aby istniały aż takie odrębności w postępowaniu 

zawodowym w stosunku do lekarzy weterynarii i farmaceutów w porównaniu do innych grup 

zawodów medycznych, wręcz przeciwnie - występuje analogia postępowań „zawodowych”. 

Nie jest też znany argument przemawiający za wprowadzeniem ograniczenia, wyrażającego 

się w koniunkcji dwóch przesłanek. Konkludując, niezasadne jest różnicowanie uprawnienia 

do wniesienia kasacji dla lekarzy weterynarii i farmaceutów. 

Propozycja poprawek: 

1) w art. 2: 

a) w pkt 3, w art. 46b w ust. 1 w pkt 1 oraz 

b) w pkt 5, w art. 58a w ust. 1 

- skreśla się wyrazy „i która wniosła skargę do rzecznika odpowiedzialności zawodowej”; 

2) w art. 3: 

a) w pkt 3, w art. 46b w ust. 1 w pkt 1 oraz 

b) w pkt 5, w art. 58a w ust. 1 

- skreśla się wyrazy „i która wniosła skargę do rzecznika odpowiedzialności zawodowej”. 
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2. W związku z powyżej omawianą materią powstaje pytanie, dlaczego w dodawanych 

przepisach nie wprowadzono wprost pojęcia „pokrzywdzonego”, o którego w istocie chodzi 

w w/w przepisach: art. 46b ust. 1 pkt 1 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach 

lekarsko-weterynaryjnych oraz art. 46b ust. 1 pkt 1 ustawy o izbach aptekarskich, a także art. 

58b ust. 1 pkt 1 ustawy o diagnostyce medycznej? Ma to przecież dalsze konsekwencje 

w dodawanych przepisach ustaw zmienianych w art. 2, art. 3 i art. 4 ustawy nowelizującej, 

w części dotyczącej ustanawiania pełnomocników tych podmiotów („pokrzywdzonych”). 

Przytaczana w ustawie opisowa i rozbudowana „definicja” pokrzywdzonego zawarta 

w art. 46b ust. 1 pkt 1 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-

weterynaryjnych i w art. 46b ust. 1 pkt 1 ustawy o izbach aptekarskich, a także w art. 58b 

ust. 1 pkt 1 ustawy o diagnostyce medycznej, odzwierciedla treść pojęcia „pokrzywdzonego” 

występującego wprost w ustawie o izbach lekarskich i o samorządzie pielęgniarek i 

położnych (nie ma powodu do odmiennego rozumienia tego pojęcia przez nowelizowane 

ustawy; „pokrzywdzony” jest stroną w postępowaniu, nawet, jeżeli ustawa tego nie określa 

expressis verbis, w każdej zaś z ustaw zmienianych w art. 2, 3 i 4 pojęcie „strony” i tak 

pojawia się, choć nie jest dookreślone tak, jak w ustawie o izbach lekarskich czy ustawie 

o samorządzie pielęgniarek i położnych). 
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