
Warszawa, dnia 24 lutego 2009 r.

Opinia

o ustawie o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o zmianie

ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(druk nr 476)

I. Cel i przedmiot ustawy

Nowelizacja zmienia ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza

dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 85, z późn. zm.) w części dotyczącej wynagrodzenia

lekarza odbywającego specjalizację w ramach rezydentury, a konkretnie brzmienie art. 16 ust.

1h , którego materią jest zasadnicze wynagrodzenie miesięczne lekarza. Dotychczas było ono

ustalane corocznie przez ministra właściwego do spraw zdrowia do 30 marca roku

poprzedzającego rok, w którym lekarz rozpoczyna (lub odbywa) specjalizację, na podstawie

przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za

ubiegły rok, ogłaszanego przez Prezesa GUS w "Monitorze Polskim" do dnia 15 stycznia

każdego roku, w wysokości nie mniejszej niż 70% tego wynagrodzenia. Obecnie zniesiono

ograniczenia zawarte w w/w przepisie i minister właściwy do spraw zdrowia ustali zasadnicze

wynagrodzenie na podstawie tegoż przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze

przedsiębiorstw bez wypłat z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego w Monitorze do 15 stycznia

każdego roku, w wysokości nie mniejszej niż 70 % tego wynagrodzenia. Wprowadza się przy

tym zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na dziedzinę medycyny objętą specjalizacją,

biorąc pod uwagę dziedziny uznane za priorytetowe oraz rok odbywania specjalizacji.

Wynagrodzenie w rozumieniu niniejszej ustawy będzie przysługiwało od dnia 1 stycznia

2009 r.

Druga zmiana obejmuje przepis przejściowy ustawy z dnia 12 marca 2008 r. o

zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty - przedłuża się obowiązywanie
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utrzymanych w mocy (poprzednio na 12 miesięcy), dotychczasowych przepisów

wykonawczych (dotyczących: zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie

koniecznego do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej, egzaminu ze znajomości języka polskiego niezbędnej do

wykonywania zawodu lekarza, specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, a także rodzajów

indywidualnej dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych

warunków jej udostępniania) do czasu wejścia w życie przepisów wydanych na nowej

podstawie prawnej.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Projekt ustawy stanowił przedłożenie rządowe i był rozpatrywany w trybie pilnym.

W trakcie pierwszego czytania w Sejmowej Komisji Zdrowia przyjęto poprawkę dotyczącą

wejścia w życie ustawy, urealniając ten termin (obecnie: 15 marca br.) oraz ustanawiając

termin do wydania rozporządzenia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia

miesięcznego przez ministra właściwego do spraw zdrowia, do dnia 15 kwietnia br.

III. Uwagi szczegółowe

Nie kwestionując przedstawionych w uzasadnieniu projektu argumentów

dotyczących przewidywanych nowych regulacji w zakresie kształcenia podyplomowego

lekarzy i lekarzy dentystów, przemawiających za celowością wydłużeniem zasad

dotychczasowych o dalsze 12 miesięcy, trzeba zauważyć, że uregulowanie zawarte w art. 2

ustawy (kolejne przedłużenie obowiązywania aktów wykonawczych) jest niezgodne z

Zasadami techniki prawodawczej (§ 33 ust. 3).
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