UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 listopada 2009 r.
w sprawie ustawy o izbach lekarskich

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23
października 2009 r. ustawy o izbach lekarskich, wprowadza do jej tekstu następujące
poprawki:

1)

w art. 5 w pkt 11 skreśla się wyrazy ", Rejestru Ukaranych Lekarzy";

2)

w art. 5 w pkt 22 wyrazy "szkołami wyższymi" zastępuje się wyrazem "uczelniami";

3)

w art. 11:
a) w ust. 2 wyrazy "w przypadku określonym w art. 40 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
– Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)" zastępuje się
wyrazami "w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej
niezdolności do pracy",
b) w ust. 3 po wyrazach "Kodeks pracy" dodaje się wyrazy "(Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94, z późn. zm.)";

4)

w art. 15 w ust. 3 w zdaniu pierwszym wyrazy "a nie utracił" zastępuje się wyrazami
"jeżeli nie utracił";

5)

w art. 17 w ust. 1 wyrazy "z zarzutem" zastępuje się wyrazami "w przypadku";

-26)

w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Okręgowy

sąd

lekarski

dokonuje

spośród

członków

tego

sądu

wyboru

przewodniczącego i zastępców przewodniczącego. Co najmniej jeden z zastępców
jest lekarzem dentystą.";
7)

w art. 31 w ust. 1 w pkt 1 wyraz "prowadzi" zastępuje się wyrazami "wykonuje czynności
sprawdzające i prowadzi";

8)

w art. 39 w ust. 1 w pkt 16 po wyrazie "Lekarzy" dodaje się wyrazy "i Lekarzy
Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej";

9)

w art. 49 w ust. 5 w pkt 17 i 18 skreśla się wyraz "wyższej";

10)

w art. 50 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy "o którym mowa" zastępuje się wyrazami "w zakresie,
o którym mowa";

11)

w art. 100 wyrazy "Postępowanie sądowe zakończone prawomocnym orzeczeniem sądu
lekarskiego" zastępuje się wyrazami "Postępowanie przed sądem lekarskim zakończone
prawomocnym orzeczeniem";

12)

w art. 110 w ust. 1 po wyrazie "Lekarzy" dodaje się wyrazy "i Lekarzy Dentystów
Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej "Rejestrem Ukaranych Lekarzy" ";

13)

w art. 113 w ust. 4 wyrazy "wyłączające mediatora" zastępuje się wyrazami "w stosunku
do mediatora";

14)

po art. 120 dodaje się art. 120a w brzmieniu:
"Art. 120a. 1. Okręgowe izby lekarskie są następcą prawnym działających do 1950 r.
okręgowych izb lekarskich oraz okręgowych izb lekarsko-dentystycznych
i są uprawnione, jeżeli nie narusza to ujawnionego w księdze wieczystej
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego osób trzecich, do
występowania o zwrot nieruchomości stanowiących w podanym okresie
własność tych podmiotów.

-32. Okręgowa izba lekarska występuje o zwrot nieruchomości, jeżeli
nieruchomość jest niezbędna dla wykonywania jej zadań.
3. Stwierdzenie, że okręgowa izba lekarska jest następcą prawnym
właściciela nieruchomości, w rozumieniu ust. 1, oraz orzeczenie o zwrocie
na rzecz okręgowej izby lekarskiej nieruchomości następuje w drodze
decyzji administracyjnej wydanej przez wojewodę.
4. Ostateczna decyzja wojewody, o której mowa w ust. 3, stanowi podstawę
wpisu w księdze wieczystej.
5. Wnioski o wszczęcie postępowania zgłasza się do dnia 31 grudnia 2012 r.".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

-4Uzasadnienie
Poprawki wniesione przez Senat do ustawy z dnia 23 października 2009 r. o izbach
lekarskich generalnie mają charakter porządkujący i uściślający przyjęte uregulowania,
zmierzający do poprawienia jasności i czytelności ustawy. Poprawka nr 14 ma charakter
merytoryczny.
Uporządkowaniu

terminologii

ustawy

w

zakresie

dotyczącym

rejestrów

prowadzonych w ramach zadań samorządu lekarzy i lekarzy dentystów, służą poprawki nr 1,
8 i 12.
Poprawki nr 2 i 9 dostosowują terminologię ustawy do ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z póżn. zm.), zgodnie z którą
(por. jej art. 2 ust. 1 pkt 27 i art. 252) pojęciem właściwym jest uczelnia (a nie: szkoła
wyższa) oraz uczelnia medyczna (nie zaś: wyższa uczelnia medyczna).
Poprawka nr 3 eliminuje "piętrowe" odesłanie do Kodeksu pracy, stwarzające
niejasność interpretacyjną, wskazując wprost, o jaką sytuację chodzi w art. 11 ust. 2 ustawy o
izbach lekarskich.
Porządkujący charakter mają zmiany redakcyjne zawarte w poprawce nr 4 i 5.
Poprawkę nr 6 wprowadzono, aby wyeliminować wątpliwości, dla których
podmiotów, spośród wymienionych w art. 30 w ust. 1, wprowadzono wymóg bycia lekarzem
dentystą. W tym zakresie ustawa odbiega od zasady zawartej w przepisach art. 26 ust. 2, art.
29 ust. 1 oraz art. 44 ust. 1, podczas gdy poprawka dokonuje ujednolicenia uregulowań.
Wobec przyjętego w ustawie bardzo szczegółowego sposobu regulowania jej materii
uznano za celowe dokonanie uściślenia przepisów dotyczących kompetencji rzecznika
odpowiedzialności zawodowej oraz wskazanie, że należy do niego również prowadzenie
czynności sprawdzających poprzedzających wszczęcie postępowania wyjaśniającego w
przedmiocie odpowiedzialności zawodowej (poprawka nr 7).
Należało ponadto doprecyzować odwołanie do rejestru prowadzonego przez ZUS, na
podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z
ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz.
267, z późn. zm.), wskazując wprost na zakres danych istotnych dla ustawy o izbach
lekarskich (poprawka nr 10).
Uściślenia wprowadzają poprawki nr 11 (postępowanie przed sądem lekarskim) i
nr 13 (przepisy Kodeksu postępowania karnego stosuje się odpowiednio, dotyczą one
sędziego, nie mediatora).

-5Zdecydowano także o wprowadzeniu uregulowania, na podstawie którego okręgowe
izby lekarskie uznaje się następcą prawnym okręgowych izb lekarskich i lekarskodentystycznych działających do 1950 r. (poprawka nr 14).

