Druk nr 387-A
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IX kadencja

DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI ZDROWIA

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz
niektórych innych ustaw (druki nr 172 i 172-A)
Sejm na 12. posiedzeniu w dniu 27 maja 2020 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu
Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 387 do Komisji Zdrowia
w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.

Komisja

Zdrowia

po

rozpatrzeniu

poprawek

na

posiedzeniu

w

dniu

27 maja 2020 r.

wnosi:
W y s o k i S e j m raczy następujące poprawki:
1) w art. 1 w pkt 7 w lit. b, w art. 7 w ust. 2a pkt 9 nadać brzmienie:
„9) odbyła szkolenie specjalizacyjne w wymiarze nie krótszym niż połowa czasu
trwania odpowiedniej specjalizacji w Rzeczypospolitej Polskiej oraz
odpowiadające w istotnych elementach merytorycznych programowi szkolenia
specjalizacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej.”;
– KP PO KO
– przyjąć
2) w art. 1 w pkt 22 w lit. c tiret szóste nadać brzmienie:
„– dodaje się pkt 18 i 19 w brzmieniu:
„18) średnią arytmetyczną ocen z egzaminów uzyskaną w okresie studiów, liczoną
do dwóch cyfr po przecinku obliczoną na podstawie danych, o których mowa w
ust. 10a;

19) nazwę jednostki prowadzącej szkolenie specjalizacyjne, o której mowa w art.
19f ust. 1, w której lekarz wykonuje zawód i chciałby odbyć to szkolenie, z
zastrzeżeniem odpowiednio ust. 2a pkt 3 i 4.”;
– KP Lewica
– odrzucić
Uwaga: poprawkę nr 2 należy głosować łącznie z poprawkami nr 3–5.
3) w art. 1 w pkt 22 w lit. i skreślić tiret drugie;
– KP Lewica
– odrzucić
4) w art. 1 w pkt 22 w lit. s, w art. 16c ust. 17e nadać brzmienie:
„17e. Organy, o których mowach w ust. 17, kierują do odbywania szkolenia
specjalizacyjnego w pierwszej kolejności lekarzy zakwalifikowanych w trybie,
o którym mowa w art. 16h ust. 2 pkt 1 albo 5.”;
– KP Lewica
– odrzucić
5) w art. 1 w pkt 22 w lit. s, w art. 16c skreślić ust. 17h;
– KP Lewica
– odrzucić
6) w art. 1 w pkt 24, w art. 16ea ust. 1 nadać brzmienie:
„1. Rezydenturę może odbywać wyłącznie lekarz nieposiadający I lub II stopnia
specjalizacji lub tytułu specjalisty. 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.”;
– KP PSL Kukiz15
– odrzucić
7) w art. 1 w pkt 32 w lit. a, w art. 16m ust. 1a–1d nadać brzmienie:
„1a. Kierownikowi specjalizacji, z zastrzeżeniem ust. 1d, przysługuje dodatkowe
wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1000 zł brutto za każdego lekarza
odbywającego pod jego kierunkiem szkolenie specjalizacyjne, z wyłączeniem okresu
nieobecności, o którym mowa w art. 16l ust. 1, 2 i 4. W przypadku skierowania do
odbycia modułu podstawowego, dodatkowe wynagrodzenie otrzymuje lekarz
pełniący funkcję kierownika specjalizacji w jednostce uprawnionej do prowadzenia
szkolenia specjalizacyjnego w module podstawowym. Nie nalicza się dodatkowego
wynagrodzenia za okres dłuższy niż 30 kolejnych dni braku sprawowania przez
kierownika specjalizacji bezpośredniego nadzoru nad lekarzem odbywającym
szkolenie specjalizacyjne.
1b. Środki przeznaczone na dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1a, są
przekazywane z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji wojewody na
podstawie umowy zawartej pomiędzy wojewodą a podmiotem prowadzącym

szkolenie specjalizacyjne. Umowa ta określa wysokość i przeznaczenie środków oraz
sposób ich rozliczania.
1c. Środki przeznaczone na finansowanie dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa
w ust. 1a, kierownik podmiotu prowadzącego szkolenie specjalizacyjne przekazuje
na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, zawartej z kierownikiem specjalizacji
albo lekarzem pełniącym funkcję kierownika specjalizacji w jednostkach
uprawnionych do szkolenia specjalizacyjnego w module podstawowym. Umowy, o
której mowa w zdaniu poprzedzającym nie zawiera się, jeżeli kierownik podmiotu
prowadzącego szkolenie specjalizacyjne pełni jednocześnie funkcję kierownika
specjalizacji.
1d. Koszty związane z finansowaniem dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w
ust. 1a w przypadku specjalizacji odbywanej przez lekarza będącego żołnierzem w
czynnej służbie wojskowej, a także lekarza zatrudnionego w podmiocie leczniczym
utworzonym i nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej albo komórce lub
jednostce organizacyjnej mu podległej, pokrywa Minister Obrony Narodowej ze
środków budżetu państwa, których jest dysponentem. Środki przeznaczone na ten cel
są przekazywane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Obrony
Narodowej a podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne. Umowa ta określa
wysokość i przeznaczenie środków oraz sposób ich rozliczania.”;
– KP PSL Kukiz15
– odrzucić
8) w art. 1 w pkt 61, w art. 29 w ust. 10 pkt 2 nadać brzmienie:
„2) nagminnego uchylania się od obowiązków członka i uczestniczenia w pracach
komisji;”;
– KP PSL Kukiz15
– odrzucić
9) w art. 1 pkt 64 nadać brzmienie:
„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.”;
– KP PO KO
– odrzucić
10) w art. 1 w pkt 64, w art. 39 dodać ust. 2 w brzmieniu:
„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.”;
– KP Lewica
– odrzucić
11) w art. 1 pkt 65 nadać 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 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.”;
– KP PO KO
– odrzucić
Uwaga: poprawkę nr 11 należy głosować łącznie z poprawką nr 13.
12) w art. 1 pkt 65 nadać 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 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.”.
– KP PSL Kukiz15
– odrzucić
13) po art. 5 dodać art. 5a w brzmieniu:
„Art. 5a. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z
2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) 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.”.
– KP PO KO
– odrzucić

Warszawa, dnia 27 maja 2020 r.
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