BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Materiał porównawczy
do projektu ustawy
o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 1038_S)

USTAWA z dnia 2 grudnia 2009 r. O IZBACH LEKARSKICH (Dz. U. Nr 219, poz. 1708
oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679)

Art. 95.
[1. Od prawomocnego orzeczenia sądu lekarskiego kończącego postępowanie w przedmiocie
odpowiedzialności zawodowej lekarzy, stronom, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia
i Prezesowi Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego w
terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia orzeczenia.]
<1. Od prawomocnego orzeczenia sądu lekarskiego kończącego postępowanie
w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy, stronom, ministrowi
właściwemu do spraw zdrowia i Prezesowi Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje
odwołanie do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obwinionego sądu
apelacyjnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z
uzasadnieniem.>
<1a. Do rozpoznania odwołania przez sąd apelacyjny stosuje się przepisy ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn.
zm.) o apelacji. Od orzeczenia sądu apelacyjnego kasacja nie przysługuje.>
[2. Strona, która nie zaskarżyła orzeczenia sądu lekarskiego pierwszej instancji, nie może
wnieść kasacji od orzeczenia sądu odwoławczego, jeżeli orzeczenie sądu pierwszej
instancji utrzymano w mocy lub zmieniono na jej korzyść.]
<2. Strona, która nie zaskarżyła orzeczenia sądu lekarskiego pierwszej instancji, nie
może wnieść odwołania do sądu apelacyjnego od orzeczenia sądu odwoławczego,
jeżeli orzeczenie sądu pierwszej instancji utrzymano w mocy lub zmieniono na jej
korzyść.>
3. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy uchybień wymienionych w art. 439 § 1
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.
[4. Kasację w stosunku do tego samego obwinionego i od tego samego orzeczenia każdy
uprawniony może wnieść tylko raz.]
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-2[Art. 96.
1. Kasacja może być wniesiona z powodu uchybień wymienionych w art. 439 § 1 ustawy z
dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego lub innego rażącego naruszenia
prawa. Kasacja może być wniesiona również z powodu niewspółmierności kary.
2. Niedopuszczalne jest uwzględnienie kasacji na niekorzyść obwinionego wniesionej po
upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.]
[Art. 97.
Strony, minister właściwy do spraw zdrowia i Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej wnoszą
kasację do Sądu Najwyższego za pośrednictwem Naczelnego Sądu Lekarskiego.]
<Art. 97.
Strony, minister właściwy do spraw zdrowia i Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej wnoszą
odwołanie do sądu apelacyjnego za pośrednictwem Naczelnego Sądu Lekarskiego.>
[Art. 98.
1. W kasacji należy podać, na czym polega zarzucane uchybienie.
2. Kasacja wnoszona przez stronę powinna być sporządzona i podpisana przez obrońcę
będącego adwokatem albo radcą prawnym albo pełnomocnika będącego adwokatem albo
radcą prawnym.]
Art. 102.
1. Wznowienie postępowania może nastąpić na wniosek strony lub z urzędu.
2. Postępowanie wznawia się z urzędu tylko w razie ujawnienia się jednego z uchybień
wymienionych w art. 439 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania
karnego.
[3. Wznowienie nie może nastąpić z przyczyn wymienionych w ust. 2, jeżeli były one
przedmiotem rozpoznania w trybie kasacji.]
<3. Wznowienie nie może nastąpić z przyczyn wymienionych w ust. 2, jeżeli były one
przedmiotem rozpoznania w trybie odwołania do sądu apelacyjnego.>
4. Niedopuszczalne jest wznowienie postępowania z urzędu na niekorzyść obwinionego po
upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.
Art. 106.
[1. Lekarzowi, który w wyniku wznowienia postępowania w przedmiocie odpowiedzialności
zawodowej lekarzy lub kasacji został uniewinniony, przysługuje odszkodowanie za
poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, na skutek wykonania
względem niego w całości lub w części kary, która została zmieniona albo uchylona w
wyniku wznowienia postępowania lub kasacji.]
<1. Lekarzowi, który w wyniku wznowienia postępowania w przedmiocie
odpowiedzialności zawodowej lekarzy lub odwołania do sądu apelacyjnego został
uniewinniony, przysługuje odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz
zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, na skutek wykonania względem niego
w całości lub w części kary, która została zmieniona albo uchylona w wyniku
wznowienia postępowania lub odwołania do sądu apelacyjnego.>
2. Roszczenia przysługują w stosunku do okręgowej izby lekarskiej, której obwiniony był
członkiem w momencie ukarania.
3. W sprawach roszczeń orzeka sąd powszechny.
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-34. Roszczenia ulegają przedawnieniu z upływem roku od dnia uprawomocnienia się
orzeczenia wydanego w wyniku wznowienia postępowania.

USTAWA z dnia 21 grudnia 1990 r. O ZAWODZIE LEKARZA WETERYNARII I IZBACH
LEKARSKO-WETERYNARYJNYCH (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 767 oraz z 2010 r. Nr
200, poz. 1326)
Art. 46.
1. Sąd lekarsko-weterynaryjny może orzekać następujące kary:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) zawieszenie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na okres od trzech
miesięcy do trzech lat;
4) pozbawienie prawa wykonywania zawodu.
[2. Lekarz weterynarii, wobec którego sąd lekarsko-weterynaryjny orzekł w drugiej instancji
karę wymienioną w ust. 1 pkt 3 i 4, ma prawo wniesienia odwołania do właściwego ze
względu na miejsce zamieszkania obwinionego sądu apelacyjnego - sądu pracy i
ubezpieczeń społecznych w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z
uzasadnieniem.
3. Do rozpoznania odwołania stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o
apelacji. Od orzeczenia sądu apelacyjnego kasacja nie przysługuje.]
<2. Lekarz weterynarii, wobec którego sąd lekarsko-weterynaryjny orzekł w drugiej
instancji karę lub rzecznik odpowiedzialności zawodowej ma prawo wniesienia
odwołania do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obwinionego sądu
apelacyjnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
3. Do rozpoznania odwołania stosuje się przepisy Kodeksu postępowania karnego. Od
orzeczenia sądu apelacyjnego kasacja nie przysługuje.>
Art. 48.
[1. W razie uniewinnienia lub umorzenia postępowania w drodze rewizji nadzwyczajnej(7) lub
w wyniku wznowienia postępowania, lekarzowi weterynarii przysługuje roszczenie o
odszkodowanie w stosunku do izby lekarsko-weterynaryjnej, której sąd wydał uchylone
orzeczenie.]
<1. Lekarzowi weterynarii, który w wyniku wznowienia postępowania w przedmiocie
odpowiedzialności zawodowej lub odwołania do sądu apelacyjnego został
uniewinniony, przysługuje roszczenie o odszkodowanie w stosunku do izby lekarskoweterynaryjnej, której sąd wydał uchylone orzeczenie.>
2. Roszczenie wygasa w razie niezłożenia wniosku w terminie rocznym od daty
uprawomocnienia się orzeczenia.
3. W sprawach roszczeń o odszkodowanie orzeka sąd powszechny.
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-4USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. O SAMORZĄDZIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
(Dz. U. Nr 41, poz. 178, z późn. zm.)
Art. 39.
1. Sąd pielęgniarek i położnych może orzec jedną z następujących kar:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w zakładach służby zdrowia na okres od 1 do
5 lat,
4) zawieszenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na okres od
6 miesięcy do 3 lat,
5) pozbawienie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.
[2. Pielęgniarce i położnej, ukaranej przez Naczelny Sąd w II instancji karą wymienioną w
ust. 1 pkt 4 i 5, przysługuje prawo wniesienia odwołania do właściwego ze względu na
miejsce zamieszkania obwinionego sądu apelacyjnego - sądu pracy i ubezpieczeń
społecznych w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
3. Do rozpoznania odwołania stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o
apelacji. Od orzeczenia sądu apelacyjnego kasacja nie przysługuje.]
<2. Pielęgniarce i położnej, ukaranej przez Naczelny Sąd w II instancji, przysługuje
prawo wniesienia odwołania do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
obwinionego sądu apelacyjnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia
wraz z uzasadnieniem.
3. Do rozpoznania odwołania stosuje się przepisy Kodeksu postępowania karnego. Od
orzeczenia sądu apelacyjnego kasacja nie przysługuje.>
Art. 42.
[1. W razie uniewinnienia lub umorzenia postępowania w wyniku rewizji nadzwyczajnej lub
wznowienia postępowania, pielęgniarce i położnej przysługuje roszczenie w stosunku do
okręgowej izby o odszkodowanie za szkodę pozostającą w związku przyczynowym z
prowadzonym postępowaniem lub wydanym orzeczeniem.]
<1. Pielęgniarce i położnej, która w wyniku wznowienia postępowania w przedmiocie
odpowiedzialności zawodowej lub odwołania do sądu apelacyjnego została
uniewinniona, przysługuje roszczenie w stosunku do okręgowej izby
o odszkodowanie za szkodę pozostającą w związku przyczynowym z prowadzonym
postępowaniem lub wydanym orzeczeniem.>
2. Roszczenie o odszkodowanie wygasa w razie niezgłoszenia wniosku w terminie rocznym
od daty uprawomocnienia się orzeczenia, o którym mowa w ust. 1.
3. W sprawach roszczeń o odszkodowanie orzeka sąd powszechny.
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-5USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. O IZBACH APTEKARSKICH (Dz. U. z 2008 r. Nr
136, poz. 856 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679)
Uwaga: aptekarz => obecnie: farmaceuta, stosownie do art. 5 ustawy z dnia
27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o izbach aptekarskich oraz ustawy Prawo farmaceutyczne (Dz.U.02.141.1181), która weszła w życie z
dniem 2 października 2002 r.

Art. 46.
1. Sąd aptekarski może orzekać kary:
1) upomnienia;
2) nagany;
3) zawieszenia prawa wykonywania zawodu aptekarza na okres od trzech miesięcy do
trzech lat;
4) pozbawienia prawa wykonywania zawodu aptekarza.
[2. Od orzeczenia Naczelnego Sądu Aptekarskiego, w którym orzeczono lub utrzymano w
mocy w II instancji karę wymienioną w ust. 1 pkt 3 i 4, aptekarzowi przysługuje prawo
wniesienia odwołania do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obwinionego
sądu apelacyjnego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 14 dni od dnia
doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
3. Do rozpoznania odwołania stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o
apelacji. Od orzeczenia sądu apelacyjnego kasacja nie przysługuje.]
<2. Od orzeczenia Naczelnego Sądu Aptekarskiego, w którym orzeczono lub utrzymano
w mocy w II instancji karę, farmaceucie przysługuje prawo wniesienia odwołania do
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obwinionego sądu apelacyjnego w
terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
3. Do rozpoznania odwołania stosuje się przepisy Kodeksu postępowania karnego. Od
orzeczenia sądu apelacyjnego kasacja nie przysługuje.>
Uwaga: rewizji nadzwyczajnej => obecnie: kasacji, stosownie do art. 1 pkt
45 i 55 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu
postępowania
cywilnego,
rozporządzeń
Prezydenta
Rzeczypospolitej - Prawo upadłościowe i Prawo o postępowaniu
układowym, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o
kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U.96.43.189), która weszła w życie z dniem 1 lipca
1996 r.

Art. 48.
[1. W razie uniewinnienia lub umorzenia postępowania w drodze rewizji nadzwyczajnej lub w
wyniku wznowienia postępowania, aptekarzowi przysługuje w stosunku do okręgowej izby
aptekarskiej roszczenie o odszkodowanie.]
<1. Farmaceucie, który w wyniku wznowienia postępowania w przedmiocie
odpowiedzialności zawodowej lub odwołania do sądu apelacyjnego został
uniewinniony, przysługuje roszczenie o odszkodowanie w stosunku do izby
aptekarskiej, której sąd wydał uchylone orzeczenie.>
2. Roszczenie wygasa w razie niezłożenia wniosku w terminie rocznym od daty
uprawomocnienia się orzeczenia.
3. W sprawach roszczeń o odszkodowanie orzekają sądy powszechne.
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-6USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. O DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ (Dz. U. z
2004 r. Nr 144, poz. 1529, z późn. zm.)
Art. 58.
1. Karami dyscyplinarnymi są:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) zawieszenie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na okres od 12
miesięcy do 5 lat;
4) pozbawienie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.
2. W przypadku prawomocnego ukarania karą, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, stosunek
pracy diagnosty laboratoryjnego wygasa z mocy prawa. Wygaśnięcie to pociąga za sobą
skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z
winy pracownika.
3. Kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oznacza
skreślenie z listy diagnostów laboratoryjnych.
[4. Od orzeczenia dyscyplinarnego, wydanego przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny, orzekającego
karę, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, obwinionemu przysługuje odwołanie do właściwego
ze względu na miejsce zamieszkania obwinionego sądu apelacyjnego - sądu pracy i
ubezpieczeń społecznych w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z
uzasadnieniem.
5. Do rozpoznania odwołania stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o
apelacji. Od orzeczeń sądu apelacyjnego kasacja nie przysługuje.]
<4. Od orzeczenia dyscyplinarnego, wydanego przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny,
orzekającego karę, obwinionemu przysługuje odwołanie do właściwego ze względu
na miejsce zamieszkania obwinionego sądu apelacyjnego w terminie 14 dni od dnia
doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
5. Do rozpoznania odwołania stosuje się przepisy Kodeksu postępowania karnego. Od
orzeczenia sądu apelacyjnego kasacja nie przysługuje.>
Art. 65.
[1. W przypadku uniewinnienia lub umorzenia postępowania w wyniku kasacji lub
wznowienia postępowania, diagnoście laboratoryjnemu przysługuje roszczenie w stosunku
do Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych za szkodę pozostającą w związku
przyczynowym z prowadzonym postępowaniem lub wydanym orzeczeniem.]
<1. Diagnoście laboratoryjnemu, który w wyniku wznowienia postępowania
w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odwołania do sądu
apelacyjnego został uniewinniony, przysługuje roszczenie o odszkodowanie
w stosunku do Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych za szkodę pozostającą
w związku przyczynowym z prowadzonym postępowaniem lub wydanym
orzeczeniem.>
2. Roszczenie o odszkodowanie wygasa w razie niezgłoszenia wniosku w terminie 12
miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia, o którym mowa w ust. 1.
3. W sprawach roszczeń o odszkodowanie orzeka sąd powszechny.
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Uwaga: Proponowana w art. 6 niniejszego projektu ustawy zmiana, odnosi się do ustawy z
dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, z późn. zm.) która
to ustawa utraciła moc z dniem 1 stycznia 2010 r. Data wejścia w życie zmian
wprowadzonych przez wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 czerwca 2010 r.
(Dz.U.10.133.898), jest późniejsza od daty utraty mocy przez niniejsza ustawę.
Art. 42.
1. Sąd lekarski może orzekać następujące kary:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) zawieszenie prawa wykonywania zawodu lekarza na okres od sześciu miesięcy do
trzech lat,
4) pozbawienie prawa wykonywania zawodu.
2. Lekarzowi ukaranemu przez Naczelny Sąd Lekarski w II instancji karą wymienioną w ust.
1 pkt 3 i 4 przysługuje prawo wniesienia odwołania do właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania obwinionego sądu apelacyjnego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w
terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
3. Do rozpoznania odwołania stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o
apelacji. Od orzeczenia sądu apelacyjnego kasacja nie przysługuje.
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