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Opinia do ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego 

(druk nr 945) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego jest jednostką, której głównym celem 

jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do działania w systemie ochrony 

zdrowia przez kształcenie podyplomowe lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, 

diagnostów laboratoryjnych, ratowników medycznych oraz innych osób legitymujących się 

dyplomem ukończenia studiów wyższych, których zawody mają zastosowanie w ochronie 

zdrowia, z wyłączeniem zawodów pielęgniarki i położnej. W ramach działalności statutowej 

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego koordynuje i wykonuje zadania określone 

przez ministra właściwego do spraw zdrowia w obowiązujących przepisach, związane 

z prowadzeniem kształcenia podyplomowego ww. zawodów medycznych. Ponadto Centrum 

Medyczne Kształcenia Podyplomowego prowadzi studia doktoranckie dla osób posiadających 

kwalifikacje drugiego stopnia lub będących beneficjentami programu „Diamentowy Grant”, 

a także inicjuje i prowadzi działalność badawczą obejmującą badania naukowe i prace 

rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych. 

Opiniowana ustawa ma na celu uregulowanie zasad funkcjonowania oraz statusu 

prawnego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Centrum 

zostało utworzone z dniem 1 stycznia 1971 r., a więc w systemie prawnym opartym na 

odmiennych założeniach od aktualnie obowiązującego stanu prawnego i posługującym się 

innymi (niedostosowanymi do obecnie obowiązującej siatki terminologicznej) pojęciami 

prawnymi. Ponadto od utworzenia Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 

kilkukrotnie zmieniały się regulacje prawne dotyczące Centrum i otoczenia prawnego, 

w jakim funkcjonuje. W celu zapewnienia efektywnego i sprawnego mechanizmu 
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koordynacji, organizacji i kontroli systemu kształcenia podyplomowego ww. zawodów 

medycznych, konieczne stało się ustawowe uregulowanie statusu prawnego Centrum 

Medycznego Kształcenia Podyplomowego. 

Na mocy opiniowanej ustawy powołana zostanie państwowa osoba prawna, która będzie 

następcą prawnym dotychczasowego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 

i zachowa obecną nazwę. W ustawie wskazane zostaną również podstawowe zadania 

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, jego organy oraz sposób finansowania 

Centrum. Ustawa zakłada również, że do nowo powołanego Centrum Medycznego 

Kształcenia Podyplomowego, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, zastosowanie będą 

miały odpowiednie przepisy dotyczące uczelni publicznych, co pozwoli na zachowanie 

dotychczasowej specyfiki funkcjonowania Centrum.  

Opiniowana ustawa nowelizuje ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania 

mieniem państwowym oraz ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce. Zmiany wprowadzane w tych ustawach obejmują niezbędne konsekwencje 

wynikające z uchwalania nowej regulacji. 

W przepisach przejściowych rozstrzygnięto problemy intertemporalne związane 

z uchwaleniem ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, zaś 

w przepisach dostosowujących dostosowano otoczenie prawne, w którym przyjdzie 

funkcjonować nowym regulacjom. 

Ustawa wejdzie w życie zasadniczo z dniem 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem art. 18 

ust. 3, który wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy. Przepis art. 18 

ust. 3 obliguje Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, 

utworzonego na podstawie przepisów dotychczasowych, do sporządzenia bilansu zamknięcia 

tego Centrum, który będzie jednocześnie bilansem otwarcia Centrum Medycznego 

Kształcenia Podyplomowego. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 68. posiedzeniu w dniu 13 września 2018 r. Projekt ustawy był 

przedłożeniem rządowym (druk sejmowy nr 2548). W dniu 18 maja 2018 r. projekt został 

skierowany do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Zdrowia. Komisje po 

przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu projektu na posiedzeniach w dniach 
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5 lipca i 11 września 2018 r. wniosły o jego uchwalenie w brzmieniu zawartym 

w sprawozdaniu (druk sejmowy nr 2822). W trakcie prac sejmowych wprowadzono szereg 

zmian dostosowujących projekt do nowej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

Drugie czytanie projektu odbyło się na 68. posiedzeniu w dniu 12 września 2018 r. W trakcie 

drugiego czytania nie zgłoszono wniosków. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) art. 3 ust. 1 stanowi, że podstawową działalnością Centrum Medycznego Kształcenia 

Podyplomowego jest kształcenie podyplomowe w zakresie nauk medycznych i nauk 

o zdrowiu i prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych w tym obszarze. 

Mając na względzie § 10 Zasad techniki prawodawczej (nakaz zachowania 

konsekwencji terminologicznej) w przepisie tym należałoby mówić o prowadzeniu 

badań naukowych oraz prac rozwojowych w zakresie (a nie w obszarze) nauk 

medycznych i nauk o zdrowiu. 

Propozycja poprawki: 

w art. 3 w ust. 1 wyraz „obszarze” zastępuje się wyrazem „zakresie”; 

 

2) art. 7 ust. 2 stanowi, że w zakresie nieuregulowanym w ustawie do dyrektora Centrum 

Medycznego Kształcenia Podyplomowego będzie się stosowało odpowiednio przepisy 

ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dotyczące rektora uczelni publicznej. 

W związku z wyłączeniem w art. 5 opiniowanej ustawy stosowania art. 20 ust. 1 i 4 oraz 

24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

nasuwa się pytanie o wymagania, jakie będzie musiał spełniać dyrektor Centrum. Trzeba 

przy tym wziąć pod uwagę, że w art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce ustawodawca określił, jakie warunki musi spełniać rektor uczelni publicznej. 

Rektorem będzie mogła być wyłącznie osoba, która ma pełną zdolność do czynności 

prawnych, korzysta z pełni praw publicznych, nie była skazana prawomocnym 

wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, nie była 

karana karą dyscyplinarną, w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. 

nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 

18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, nie pełniła 



– 4 – 

w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami, posiada wykształcenie wyższe 

oraz nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji. Czy wolą ustawodawcy 

jest, aby dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego nie musiał 

spełniać analogicznych warunków do tych, które musi spełnić rektor uczelni publicznej? 

Wprawdzie w art. 7 ust. 4 przewidziano, że statut Centrum określi minimalne 

wymagania kwalifikacyjne dyrektora i zastępców dyrektora, niemniej trudno uznać, że 

przepis ten umożliwi określenie w statucie innych wymagań niż związane 

z kwalifikacjami kandydatów do pełnienia określonych funkcji. W myśl słownika języka 

polskiego wyraz „kwalifikacje” w jego podstawowym znaczeniu oznacza 

«wykształcenie i uzdolnienia potrzebne do pełnienia jakiejś funkcji lub wykonywania 

jakiegoś zawodu»
1)

. 

   W przypadku uznania za celowe określenia w ustawie (wprost albo przez 

odesłanie do ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) wymagań, które musi 

spełniać dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, należałoby 

również określić co się stanie w przypadku gdy dyrektor przestanie spełniać takie 

wymagania (analogicznie do art. 24 ust. 5 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce). 

   Analogiczna wątpliwość dotyczy członków Rady Naukowej. W art. 8 nie 

określono bowiem warunków, które musi spełniać członek tego organu. Wprawdzie 

zgodnie z art. 8 ust. 4, w zakresie nieuregulowanym w ustawie do Rady Naukowej 

będzie się stosowało przepisy ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

dotyczące senatu uczelni, a więc teoretycznie również art. 29 ust. 4 tej ustawy, niemniej 

w art. 5 opiniowanego aktu wyłączono stosowanie art. 20 ustawy – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce w odniesieniu do Centrum (art. 29 ust. 4 odsyła do 

art. 20 ust. 1 pkt 1–5 i 7). Może to być interpretowane, jako wyłączenie warunków 

przewidzianych w tym przepisie do członków Rady Naukowej. 

   Ewentualna propozycja poprawki zostanie sformułowana po ustaleniu, jaka 

była intencja prawodawcy; 

 

3) w związku z wyłączeniem stosowania w stosunku do Centrum Medycznego Kształcenia 

Podyplomowego art. 26 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nasuwa się 

                                                 

1) https://sjp.pwn.pl/sjp/kwalifikacje;2476894.html 
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pytanie, czy ustawodawca celowo zrezygnował z określenia kadencyjności funkcji 

dyrektora Centrum. W myśl wskazanego artykułu ustawy – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce kadencja rektora uczelni publicznej trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 

1 września roku, w którym został wybrany. Ta sama osoba może być rektorem uczelni 

publicznej nie więcej niż przez 2 następujące po sobie kadencje. 

   Ewentualna propozycja poprawki zostanie sformułowana po ustaleniu, jaka 

była intencja prawodawcy; 

 

4) w art. 8 w ust. 3 w pkt 9 ustawodawca odsyła do ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym, która to ustawa przestanie obowiązywać z dniem 

1 października 2018 r., a więc w dniu wejścia w życie opiniowanej ustawy, tj. 1 stycznia 

2019 r., art. 8 ust. 3 pkt 9 będzie bezprzedmiotowy. Co więcej, w przepisie tym nie 

uwzględniono, że na mocy art. 117 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce nauczyciele akademiccy będą zatrudniani na podstawie umowy o pracę, a nie 

mianowania. Ponadto warto zauważyć, że analogicznego uprawnienia nie przyznano 

senatowi uczelni w odniesieniu do nauczycieli akademickich. Mając powyższe na 

względzie, proponuje się skreślić omawiany przepis. 

Propozycja poprawki: 

w art. 8 w ust. 3 skreśla się pkt 9; 

 

5) art. 8 ust. 4 przesądza, że w zakresie nieuregulowanym w opiniowanej ustawie do Rady 

Naukowej będzie się stosowało przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce, dotyczące senatu. Przy czym przepisy te mają być 

stosowane wprost. Przyjęte rozwiązanie jest odmienne od zastosowanego w odniesieniu 

do dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Zgodnie z art. 7 

ust. 2, w zakresie nieuregulowanym w ustawie do dyrektora Centrum będzie się 

stosowało odpowiednio przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce, dotyczące rektora uczelni publicznej. W związku z tym, 

że w analogicznych przepisach dotyczących organów Centrum zastosowano odmienny 

sposób odesłania (stosowanie przepisów wprost/stosowanie przepisów odpowiednio), 

nasuwa się pytanie o cel takiego zabiegu legislacyjnego. Wydaje się, że przepis o Radzie 

Naukowej powinien przewidywać odpowiednie stosowanie przepisów ustawy z dnia 
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20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dotyczących senatu. Można 

mieć bowiem wątpliwość, czy możliwie jest zastosowanie wprost do Rady Naukowej 

wszystkich zakodowanych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce norma prawnych, których adresatem jest senat, oczywiście w zakresie 

w jakim opiniowana ustawa nie przewiduje stosowanych modyfikacji tych norm. 

Odpowiednie stosowanie przepisów oznacza, że stosuje się normy z modyfikacjami 

i w zakresie, w jakim to jest możliwe w danym przypadku. 

   Warto przy tym pamiętać o art. 5 opiniowanej ustawy, który jako zasadę 

przyjął, że w zakresie nieuregulowanym w ustawie do Centrum Medycznego 

Kształcenia Podyplomowego będzie się stosowało odpowiednio przepisy ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Czy w związku z tym art. 8 

ust. 4 należy traktować jako wyjątek od tej zasady? 

Propozycja poprawki: 

w art. 8 w ust. 4 po wyrazach „stosuje się” dodaje się wyraz „odpowiednio”; 

 

6) art. 19 ust. 5 przewiduje, że Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zachowa 

kategorię naukową przyznaną Centrum Medycznemu Kształcenia Podyplomowego 

w Warszawie utworzonemu na podstawie przepisów dotychczasowych, przed dniem 

wejścia w życie ustawy, jednak nie dłużej niż do czasu przyznania kategorii naukowej 

w ramach najbliższej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej 

i badawczo-rozwojowej przeprowadzonej po dniu wejścia w życie ustawy. Ustawa 

z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nie przewiduje 

instytucji kompleksowej oceny jakości działalności naukowej i badawczo-rozwojowej. 

W myśl art. 265 ustawy (przepis ten wszedł w życie z dniem 31 sierpnia 2018 r.) 

działalność podmiotów, o których mowa w tym artykule, będzie przedmiotem ewaluacji 

jakości działalności naukowej. Instytucja oceny kompleksowej wiąże się na gruncie 

nowych przepisów, dotyczących systemu szkolnictwa wyższego, z ewaluacją jakości 

kształcenia.  

   W związku z posłużeniem się w art. 19 ust. 5 dotychczasową terminologią oraz 

uwzględniając przepisy przejściowe dotyczące kompleksowej oceny jakości działalności 

naukowej i badawczo-rozwojowej, zamieszczone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w celu 
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wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych, należałoby użyć we wskazanym 

przepisie określenia zgodnego z nowymi przepisami merytorycznymi. 

   Można założyć, że intencją prawodawcy było, aby Centrum zachowało 

dotychczasową kategorię naukową do czasu przyznania nowej kategorii naukowej 

w ramach kolejnej, przeprowadzanej już na gruncie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ewaluacji jakości działalności naukowej. 

Propozycja poprawki: 

w art. 19 w ust. 5 wyrazy „kompleksowej oceny jakości działalności naukowej i badawczo-

rozwojowej” zastępuje się wyrazami „ewaluacji jakości działalności naukowej”. 

 

 

Jakub Zabielski 

Główny legislator 

 


