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Na podstawie art. 76 ust. 1 Regulaminu Senatu, my niżej podpisani senatorowie
wnosimy o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu
ustawy

zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza
dentysty.
Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem ustawy
upoważniamy senatora Waldemara Kraskę.
W załączeniu przekazujemy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem.
(-) Dorota Czudowska

(-) Marek Martynowski

(-) Wiesław Dobkowski

(-) Andrzej Matusiewicz

(-) Stanisław Gogacz

(-) Andrzej Pająk

(-) Henryk Górski

(-) Bogdan Pęk

(-) Stanisław Karczewski

(-) Janina Sagatowska

(-) Maciej Klima

(-) Wojciech Skurkiewicz

(-) Waldemar Kraska

(-) Krzysztof Słoń

(-) Robert Mamątow

(-) Alicja Zając

projekt
U S T A WA
z dnia
zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Art. 1. W ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza
i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 113, poz. 658) wprowadza się następujące zmiany:
1)

art. 5 otrzymuje brzmienie:
"Art. 5. 1. Pierwszy Lekarski Egzamin Końcowy oraz pierwszy Lekarsko–
Dentystyczny Egzamin Końcowy przeprowadza się w 2017 r.
2. W latach 2011–2016 Lekarski Egzamin Państwowy oraz Lekarsko–
Dentystyczny Egzamin Państwowy przeprowadza się na dotychczasowych zasadach.";

2)

w art. 10 dodaje się ust.4 w brzmieniu:
"4. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady
Lekarskiej określi, w drodze rozporządzenia, na lata 2013–2016:
1)

ramowe programy i czas trwania stażu podyplomowego lekarza;

2)

sposób odbywania i dokumentowania stażu podyplomowego;

3)

tryb uznawania równoważności stażu podyplomowego odbytego za granicą
w całości lub w części;

4)

wymagania oraz warunki, jakim powinny odpowiadać podmioty lecznicze oraz
indywidualne praktyki lekarskie i indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie,
w których odbywane są staże podyplomowe, oraz sposób dokonywania oceny
realizacji programu stażu przez te podmioty;

5)

wysokość wynagrodzenia lekarza stażysty i lekarza dentysty stażysty oraz zasady
finansowania i organizacji stażu podyplomowego.".

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni po dniu ogłoszenia.

UZASADNIENIE
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza
dentysty (Dz. U. Nr 113, poz. 658) wprowadziła do ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.
o zawodach lekarza i lekarza dentysty przepisy ustanawiające Lekarski Egzamin Końcowy
(LEK) i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy (LDEK). Zgodnie z nowymi przepisami
złożenie tego egzaminu jest wymogiem przyznania prawa wykonywania zawody lekarza lub
lekarza dentysty. Jednocześnie za równoważne ze złożeniem LEK i LDEK uznaje się
złożenie z wynikiem pozytywnym Lekarskiego Egzaminu Państwowego lub Lekarsko–
Dentystycznego Egzaminu Państwowego.
Zmiany wiążą się z likwidacją stażu podyplomowego. Rady programowe uniwersytetów
medycznych wprowadziły zmieniony program studiów w 2011 r. w odniesieniu do
studentów, który rozpoczęli studia 1 października 2011 r. Przystąpią oni do egzaminu
w 2017 r. i na ten rok powinien być ustalony termin pierwszego LEK (LDEK). Wymaga to
zmiany art. 5 ustawy z 28 kwietnia 2011 r., ustalającego obecnie termin pierwszego LEK
i LDEK na 2013 r.
Zmiana tego terminu oznacza przedłużenie okresu, w którym muszą być organizowane
staże podyplomowe,

pozwalające

na przystąpienie do

Egzaminów Państwowych.

Jednocześnie jednak ustawa z 28 kwietnia 2011 r. w art. 10 ust. 1 wygasza po upływie
18 miesięcy od daty jej wejścia w życie liczne przepisy wykonawcze do zasadniczej ustawy
o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, w tym m.in. rozporządzenie ministra zdrowia
z 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty. Ponieważ
ustawa z 28 kwietnia 2011 r. weszła w życie 1 lipca 2011 r. nie wydaje się możliwe, by
niniejsza inicjatywa weszła w życie przed upływem wspomnianych 18 miesięcy od tej daty.
Powstaje więc konieczność ustalenia zasad odbywania staży podyplomowych w okresie
przejściowym i w tym celu proponuje się powielenie dotychczasowej delegacji z art. 15 ust. 5
zasadniczej ustawy w nowym art. 10 ust. 4. Rozporządzenie wydane na tej podstawie
z założenia miałoby treść odpowiadającą treści dotychczasowego rozporządzenia ministra
zdrowia z 24 marca 2004 r., a okres obowiązywania ograniczony do czasu wprowadzenia
w życie systemu egzaminów końcowych (2017 r.).
Nowelizacja nie narusza przepisów UE i nie pociąga za sobą istotnych skutków dla
budżetu państwa.
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