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Uwagi do ustawy o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia 

(druk nr 690) 

 

1. W art. 1 w pkt 4 w lit. b, w pkt 5 oraz w pkt 6, w art. 8a w ust. 2 należy poprawić 

odesłania. 

Propozycja poprawki (zmienia redakcję art. 1 pkt 4 lit. b,  pkt 5 w sposób lepiej 

odzwierciedlający jego treść) : 

w art. 1: 

a) w pkt 4 w lit. b,  pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) jeżeli nie wyłączył się od wykonania czynności pomimo zaistnienia przesłanek 

wyłączenia, o których mowa w art. 8a ust. 1;”, 

b) w pkt 6, wart. 8a w ust. 2 wyrazy „ust. 8b” zastępuje się wyrazami „art. 8b”; 

 

2. W art. 8a ust. 1 wskazano okoliczności uzasadniające wyłączenie konsultanta od 

wykonywania czynności. Katalog tych okoliczności nie wyczerpuje wszystkich sytuacji, 

które mogą wywołać wątpliwości co do bezstronności konsultanta (np. szwagier konsultanta 

sporządza opinie prawne dla podmiotu wymienionego w art. 8c ust. 1). 

Dlatego, wzorem innych procedur (np. art. 24 § 3 Kpa, art. 41 § 1 Kpk, art. 49 Kpc), 

warto rozważyć uzupełnienie katalogu okoliczności wyłączających konsultanta o klauzulę 

generalną nakazującą wyłączenie konsultanta ze względu na inne okoliczności rodzące 
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konflikt interesów. Ponieważ ocena, czy dana okoliczność uzasadnia wyłączenie może być 

niejednoznaczna, winien dokonywać jej inny podmiot niż konsultant. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 6, w art. 8a  po ust. 1 dodaje się ust. … w brzmieniu: 

"…. Organ, który powołał konsultanta, ma obowiązek na żądanie konsultanta albo 

z urzędu wyłączyć go od wykonania czynności, jeżeli zostanie uprawdopodobnione 

istnienie okoliczności niewymienionych w ust. 1, które mogą wywołać wątpliwość co do 

bezstronności konsultanta."; 

 

3. Na podstawie art. 8c ust. 1 kandydat na konsultanta albo konsultant składa organowi 

powołującemu oświadczenie dotyczące konfliktu interesów. Kandydat na konsultanta składa 

oświadczenie w terminie 7 dni od dnia przedstawienia jego kandydatury organowi 

powołującemu (art. 8c ust. 2), a konsultant ma obowiązek złożenia kolejnego oświadczenia 

w przypadku jakiejkolwiek zmiany stanu faktycznego przedstawionego w poprzednim 

oświadczeniu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia takiej zmiany (art. 8c ust. 3). Żaden 

z przepisów nie określa terminu na złożenie oświadczenia przez konsultanta po raz pierwszy 

w przypadku, gdy w procedurze jego powołania nie było etapu przedstawienia jego 

kandydatury organowi powołującemu (np. na podstawie art. 5 albo art. 8 ust. 1). 

Tę lukę należy uzupełnić np. poprzez wprowadzenie następującej poprawki: 

w art. 1 w pkt 6, w art. 8c po ust. 2 dodaje się ust. … w brzmieniu: 

„…. Konsultant, który został powołany bez przedstawienia jego kandydatury 

organowi powołującemu, składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 

dni od dnia powołania.”; 

 

4. Zgodnie z brzmieniem art. 8f zdanie pierwsze oświadczenia o konflikcie interesów, 

kandydat na konsultanta albo konsultant składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań. 
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Odpowiedzialność, o której mowa, jest odpowiedzialnością za składanie fałszywych 

oświadczeń, a nie fałszywych zeznań,
1
 co zostało potwierdzone brzmieniem zdania drugiego, 

który już w prawidłowy sposób odwołuje się od odpowiedzialności za składanie fałszywych 

oświadczeń. 

Wobec powyższego proponuję następującą poprawkę: 

w art. 1 w pkt 6, w art. 8f wyraz „zeznań” zastępuje się wyrazem „oświadczeń”; 

 

5. Konsultant krajowy, o którym mowa w art. 4 („cywilny”), może polecić 

konsultantowi wojewódzkiemu w tej dziedzinie medycyny wykonanie określonego zadania 

mieszczącego się w zakresie zadań konsultanta wojewódzkiego, określając termin jego 

wykonania (art. 14 ust. 1). Informację o wydaniu polecenia „cywilny” konsultant krajowy 

przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz właściwemu wojewodzie (art. 14 

ust. 1a). 

Na podstawie art. 14 ust. 3, do konsultantów, o których mowa w art. 5 („wojskowych”), 

przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. Przepis pomija zatem odesłanie do ust. 1a. 

Trudno ocenić, czy jest to zamierzone działanie ustawodawcy, czy jego przeoczenie, ale 

wydaje się że te same względy, które przemawiają ze informowaniem  ministra właściwego 

do spraw zdrowia o poleceniu, o którym mowa w ust. 1, uzasadnią informowanie Ministra 

Obrony Narodowej o poleceniu, które zostało wydane przez „wojskowego” konsultanta 

krajowego konsultantom wojskowej służby zdrowia. 

Jeżeli pominięcie odesłania jest przeoczeniem ustawodawcy, proponuję następującą 

poprawkę: 

w art. 1 w pkt 9, w lit. c, w ust. 3 wyrazy „ust. 1 i 2” zastępuje się wyrazami „ust. 1–2”. 

 

Michał Gil 

Starszy legislator 

                                                 

1
 Por. art. 233 § 1 i 6 Kodeksu karnego. 


