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Pan

                   Marek Borowski

                    Marsza ek Sejmu

                                 Rzeczypospolitej Polskiej

       Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia

1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

- o zmianie ustawy o zawodzie felczera wraz z projektami podstawowych aktów
wykonawczych.

W za czeniu przedstawiam tak e opini  dotycz c  zgodno ci proponowanych
regulacji z  prawem Unii Europejskiej.

              Jednocze nie uprzejmie informuj , e do prezentowania stanowiska Rz du w tej

sprawie w toku prac parlamentarnych zosta  upowa niony Minister Zdrowia.

                                                                                   Z wyrazami szacunku

                                                                                     (-) Leszek Miller



                                         P r o j e k t    

U S T A W A

z dnia............................ 2002 r.

o zmianie ustawy o zawodzie felczera.

Art. 1. W  ustawie z dnia 20 lipca 1950 r.  o zawodzie felczera (Dz.U. Nr 36, poz. 336, z

1954 r. Nr 57, poz. 284, z 1998 r. Nr 143, poz. 916, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 120,

poz. 1268) wprowadza si  nast puj ce zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1.1. Prawo wykonywania zawodu i u ywania tytu u

felczera posiadaj  osoby, które:

1) uko czy y liceum felczerskie lub szko  felczersk  w Polsce,

2) posiadaj  pe n  zdolno  do czynno ci prawnych,

3) posiadaj  stan zdrowia pozwalaj cy na wykonywanie zawodu

felczera.

2. Minister w a ciwy do spraw zdrowia stwierdza, w drodze decyzji, prawo

wykonywania zawodu i u ywania tytu u zawodowego felczera osobom,

które:

1) posiadaj  dyplom wydany w pa stwie innym ni  pa stwo

cz onkowskie Unii Europejskiej, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej

za równowa ny, zgodnie z odr bnymi przepisami, lub

2) posiadaj  kwalifikacje do wykonywania zawodu felczera nabyte w

pa stwie cz onkowskim Unii Europejskiej innym ni  Rzeczpospolita

Polska, uznane na zasadach okre lonych w ustawie z dnia 26 kwietnia

2001 r. o zasadach uznawania nabytych w pa stwach cz onkowskich

Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów

regulowanych (Dz.U. Nr 87, poz. 954 oraz z 2002 r. Nr 71, poz. 655),

3) posiadaj  pe n  zdolno  do czynno ci prawnych,

4) posiadaj  stan zdrowia pozwalaj cy na wykonywanie zawodu

felczera,
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5) w adaj  j zykiem polskim w mowie i w pi mie, w stopniu

niezb dnym do wykonywania zawodu felczera,

6) przedstawi  za wiadczenie wydane przez odpowiednie w adze

pa stwa, w którym zosta  wydany dyplom, e posiadaj  na terenie

tego pa stwa prawo do wykonywania zawodu felczera, które nie

zosta o zawieszone ani którego nie zostali pozbawieni, oraz e nie

toczy si  przeciwko nim post powanie w sprawach  pozbawienia albo

zawieszenia prawa wykonywania zawodu,

7) przedstawi  pisemne o wiadczenie przysz ego pracodawcy o zamiarze

zatrudnienia w zawodzie felczera lub zawarcia umowy

cywilnoprawnej na udzielanie wiadcze  zdrowotnych w

Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wymóg, o którym mowa w ust. 2  pkt 7,  nie dotyczy obywateli pa stw

cz onkowskich Unii  Europejskiej.

4. W odniesieniu do obywateli pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej

wystarczaj cym dokumentem, potwierdzaj cym znajomo  j zyka

polskiego, jest o wiadczenie o znajomo ci j zyka polskiego w mowie i w

pi mie w zakresie niezb dnym do wykonywania zawodu felczera.

5. W odniesieniu do obywateli innych  pa stw ni  pa stwa cz onkowskie

Unii Europejskiej, dokumentem potwierdzaj cym znajomo  j zyka

polskiego jest  za wiadczenie   o z o eniu egzaminu z j zyka polskiego.

6. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna powo ana przez Naczeln

Rad  Lekarsk . Egzamin przeprowadza si  na wniosek cudzoziemca, po

uiszczeniu op aty za egzamin.

7. Op at  za egzamin, o której mowa w ust. 6, ponosi felczer, a wp ywy z

tego tytu u stanowi  przychód Naczelnej Rady Lekarskiej.

8. Wysoko  op aty nie mo e przewy sza  planowanych kosztów

przeprowadzenia egzaminu.

9. Podstaw  zaliczenia egzaminu jest suma punktów uzyskana z egzaminu,

która musi przekroczy  50% ogólnej sumy punktów przewidzianej dla

ca o ci egzaminu.

10. Minister w a ciwy do spraw zdrowia okre li, w drodze rozporz dzenia:



3

1) zakres znajomo ci j zyka polskiego w mowie i w pi mie konieczny do

wykonywania zawodu felczera, uwzgl dniaj c w szczególno ci zakres

uprawnie  zawodowych felczera,

2) sk ad komisji egzaminacyjnej oraz sposób i tryb przeprowadzania i

sk adania egzaminu, maj c na uwadze zapewnienie sprawdzenia

umiej tno ci, o których mowa w ust. 2 pkt 7,

3) wysoko  op aty za egzamin, maj c na wzgl dzie przepis ust. 8.”;

2) w art. 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonywanie zawodu felczera polega na udzielaniu, z zastrze eniem art. 4 ust. 2,

wiadcze  zdrowotnych, w szczególno ci: badaniu stanu zdrowia, rozpoznaniu

chorób i zapobieganiu im, leczeniu, wydawaniu orzecze  o stanie zdrowia, a tak e

stwierdzaniu zgonów.”,

b) w ust. 2 zdanie wst pne otrzymuje brzmienie:

„Czynno ci okre lone w ust. 1 felczer wykonuje:”;

3) po art. 2 dodaje si  art. 2a – 2d w brzmieniu:

„Art. 2a. Felczer traci prawo wykonywania zawodu  z mocy prawa w przypadku

ubezw asnowolnienia.

 Art. 2b. 1. Je eli zaistniej  przes anki uzasadniaj ce podejrzenie niedostatecznego

przygotowania zawodowego felczera, minister w a ciwy do spraw

zdrowia powo uje komisj  z o on  z lekarzy o odpowiednich

kwalifikacjach zawodowych, która wydaje opini  o przygotowaniu

zawodowym felczera. Felczer ma obowi zek stawienia si  przed

komisj .

2. O powo aniu komisji minister w a ciwy do spraw zdrowia powiadamia

niezw ocznie felczera, którego post powanie dotyczy. Termin stawienia

si  felczera przed komisj  powinien by  tak wyznaczony, aby mi dzy

dor czeniem felczerowi zawiadomienia a dniem stawienia si  przed

komisj  up yn o co najmniej 14 dni.

3. Minister w a ciwy do spraw zdrowia, na podstawie opinii komisji, o

której mowa w ust.1, mo e, w drodze decyzji, zobowi za  felczera do

odbycia przeszkolenia uzupe niaj cego organizowanego i
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przeprowadzanego przez okr gow  rad  lekarsk  w a ciw  dla miejsca

zamieszkania felczera oraz zawiesi   prawo wykonywania zawodu do

czasu uko czenia przeszkolenia uzupe niaj cego, zwanego dalej „

przeszkoleniem”.

4. Okr gowa rada lekarska ustala program, miejsce, oraz sposób

przeszkolenia.

5. Przeszkolenie trwa nie d u ej ni  trzy miesi ce i obejmuje zaj cia

teoretyczne                          i praktyczne. Koszt przeszkolenia

teoretycznego ponosi felczer, a wp ywy z tego tytu u stanowi  dochód

okr gowej rady lekarskiej. Wysoko  op aty za przeszkolenie

teoretyczne nie mo e przewy sza  planowanych kosztów zwi zanych  z

jego  przeprowadzeniem.

6. Warunki odbywania przeszkolenia praktycznego, w tym sposób jego

finansowania, okre la umowa o prowadzenie  przeszkolenia

praktycznego, zawarta mi dzy felczerem a podmiotem realizuj cym to

przeszkolenie.

7. W razie nieusprawiedliwionego niestawienia si  felczera przed komisj ,

o której mowa w ust. 1, lub uchylania si  od uczestnictwa w

przeszkoleniu, minister w a ciwy do spraw zdrowia wydaje decyzj  o

zawieszeniu prawa wykonywania zawodu do czasu uko czenia

przeszkolenia.

 Art. 2c. 1. Je eli zaistniej  przes anki uzasadniaj ce podejrzenie niezdolno ci

felczera do wykonywania zawodu ze wzgl du na stan zdrowia,

minister w a ciwy do spraw zdrowia powo uje komisj  z o on  z

lekarzy specjalistów z odpowiednich dziedzin medycyny. Komisja

ta wydaje orzeczenie w przedmiocie niezdolno ci felczera do

wykonywania  zawodu felczera.

2. O powo aniu komisji minister w a ciwy do spraw zdrowia

powiadamia niezw ocznie felczera, którego post powanie dotyczy.

Termin stawienia si  felczera przed komisj  powinien by  tak

wyznaczony, aby mi dzy dor czeniem felczerowi zawiadomienia a

dniem stawienia si  przed komisj  up yn o co najmniej 14 dni.

3. Felczer  ma obowi zek stawienia si  przed komisj , o której mowa

w ust. 1,  i poddania si     niezb dnym badaniom.
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4. Felczer, którego dotyczy post powanie, o którym mowa w ust. 1,

jest uprawniony do uczestnictwa w posiedzeniu komisji w czasie

rozpatrywania sprawy.

5. Komisja powinna wyda  orzeczenie nie pó niej ni  w ci gu dwóch

miesi cy od dnia powo ania.

6. W razie nieusprawiedliwionego niestawienia si  felczera przed

komisj , o której mowa  w ust. 1, minister w a ciwy do spraw

zdrowia wydaje decyzj  o zawieszeniu prawa wykonywania

zawodu do czasu zako czenia post powania przed komisj .

7. Minister w a ciwy do spraw zdrowia,  na podstawie orzeczenia

komisji o niezdolno ci felczera do  wykonywania zawodu,

zawiesza, w drodze decyzji, prawo wykonywania zawodu felczera

na okres trwania niezdolno ci lub stwierdza o utracie prawa

wykonywania zawodu.

8. Post powanie, o którym mowa w ust. 1, jest poufne.

Art. 2d. Prace komisji, o których  mowa w  art. 2b i 2c, s  finansowane z bud etu

pa stwa                   z cz ci, której dysponentem jest minister w a ciwy

do spraw zdrowia. Cz onkom komisji, przys uguje za ka de posiedzenie

komisji, wynagrodzenie w wysoko ci 10% przeci tnego miesi cznego

wynagrodzenia w sektorze przedsi biorstw bez wyp aty nagród z zysku

za ubieg y rok, og aszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa

G ównego Urz du Statystycznego w Dzienniku Urz dowym

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.”;

4) w art. 3:

a) ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Starszy felczer czynno ci okre lone w art.2 ust.1 wykonuje samodzielnie w

zak adach opieki zdrowotnej.”,

b) uchyla si  ust.3;

5) art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Art.4. 1. Felczer i starszy felczer ma prawo przepisywa  na recepcie produkty

lecznicze i wyroby medyczne, które s  dopuszczone do obrotu na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wy czeniem leków bardzo silnie

dzia aj cych oraz niektórych rodków odurzaj cych i psychotropowych.
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2. Minister w a ciwy do spraw zdrowia okre li, w drodze rozporz dzenia:

1) szczegó owy zakres uprawnie  zawodowych felczera, uwzgl dniaj c

w szczególno ci czynno ci wykonywane samodzielnie i czynno ci

wykonywane pod kierunkiem lekarza,

2) wykaz leków spo ród rodków odurzaj cych i psychotropowych,

które mog  by  przepisywane na recepcie przez felczera,

uwzgl dniaj c w szczególno ci wskazania terapeutyczne i bezpiecze -

stwo stosowania leków,

3) sposób oznaczania recept wystawianych przez felczera, z

uwzgl dnieniem danych dotycz cych felczera.”;

6) uchyla si  art. 5 i 10;

Art. 2. 1. Osoby, które naby y prawo wykonywania zawodu i u ywania tytu u felczera i

starszego felczera przed dniem wej cia w ycie ustawy, zachowuj  je.

2. Starszy felczer, który przed dniem wej cia w ycie ustawy uko czy

kurs dokszta caj cy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 niniejszej

ustawy, i zatrudniony jest na stanowisku, do zajmowania którego wymagane by o uko czenie

kursu, pozostaje na tym stanowisku.

3. Sprawy dotycz ce przyznania prawa wykonywania zawodu felczera,

wszcz te i niezako czone przed dniem wej cia w ycie ustawy, prowadzi si  nadal na podstawie

przepisów niniejszej ustawy.

Art. 3. Do czasu  wydania przepisów wykonawczych na podstawie niniejszej ustawy,

zachowuj  moc dotychczasowe przepisy, o ile nie s  sprzeczne z ustaw .

Art. 4. Przepisy art. 1 ust.2 pkt 2, ust.3 i 4,  ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu

nadanym niniejsz  ustaw , stosuje si  do obywateli pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej z

dniem uzyskania przez Rzeczpospolit  Polsk  cz onkostwa w Unii Europejskiej.

Art. 5. Ustawa wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia.

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z ustaw  z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera, prawo wykonywania

zawodu felczera przys uguje obywatelom polskim, którzy uko czyli w Polsce liceum
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felczerskie, szko  felczersk  lub Oficersk  Szko  Instruktorów Sanitarnych, albo

którzy za granic , w my l obowi zuj cych tam przepisów, nabyli równorz dne

uprawnienia. Ustawa nie precyzuje  innych kryteriów przyznawania prawa

wykonywania zawodu ani przes anek utraty prawa wykonywania zawodu. Jedyn

przes ank  przyznania lub nieprzyznania prawa wykonywania zawodu obywatelom

polskim, którzy za granic  nabyli równorz dne uprawnienia jest z o enie przez

kandydata egzaminu w liceum felczerskim. Ponadto, ustawa w art. 10 stanowi, e

przepisy ustawy stosuje si  do obywateli pa stw obcych na zasadach wzajemno ci.

Proponowana nowelizacja ustawy o zawodzie felczera ma na celu wprowadzenie

spójnych z obowi zuj cym ustawodawstwem polskim oraz prawem wspólnotowym

przepisów dotycz cych dost pu do wykonywania odpowiedzialnego zawodu

medycznego. Projekt ustawy okre la w art. 1 szczegó owe wymagania uprawniaj ce do

podejmowania                             i wykonywania zawodu felczera, a tak e w art. 2a-2d

przes anki utraty tych uprawnie .

Z uwagi na to, e historycznie zakres praktyki zawodowej felczerów jest bardzo

zbli ony do zakresu praktyki zawodowej lekarzy, projekt ustawy  zmierza ku

zapewnieniu bezpiecze stwa pacjentom, przez wprowadzenie istotnych przes anek

podejmowania i wykonywania zawodu felczera  w odniesieniu do obywateli, którzy

zamierzaj  wykonywa  ten zawód w Polsce, a nabyli kwalifikacje do wykonywania

tego zawodu poza Rzecz pospolit  Polsk . Przes ankami tymi s , zgodnie z art. 1 ust

2: znajomo  j zyka polskiego w stopniu niezb dnym do wykonywania zawodu

felczera, w mowie i w pi mie, oraz  za wiadczenia potwierdzaj ce prawo wykony-

wania tego zawodu w pa stwie pochodzenia, w którym nabyto kwalifikacje do

wykonywania tego zawodu.  Z uwagi na to, e osoby, które uzyska y kwalifikacje do

wykonywania zawodu felczera poza Rzecz pospolit  Polsk , cz sto staraj  si  o

uzyskanie obywatelstwa polskiego, w projektowanych przepisach nie wprowadzono

rozró nienia tych przes anek z uwagi na obywatelstwo osoby ubiegaj cej si  o

uzyskanie prawa wykonywania zawodu felczera. Kolejn , istotn  przes ank  uzyskania

prawa wykonywania zawodu, wynikaj c  z braku w Polsce miejsc pracy dla felczerów,

jest  przedstawienie promesy przysz ego zatrudnienia  na stanowisku felczera.

Zastosowanie tego rozwi zania w stosunku do wszystkich cudzoziemców, a wi c i

obywateli pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej by oby sprzeczne z prawem
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wspólnotowym. Prawo wspólnotowe (art. 4 ust. 3 lit.b Dyrektywy Rady 68/360/EWG z

15 pa dziernika 1968 r. w sprawie zniesienia ogranicze  w poruszaniu si  i osiedlaniu

w granicach Wspólnoty wobec pracowników z pa stw cz onkowskich i ich rodzin)

dopuszcza tego rodzaju praktyk  tylko w kontek cie prawa do uzyskania zamieszkania.

W zwi zku  z powy szym w art.1 ust.2 pkt 7 dokonano wy czenia dla obywateli

pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej.

OCENA SKUTKÓW  WPROWADZENIA USTAWY

1. Wskazanie podmiotów, na które oddzia uje akt normatywny.

Z uwagi na to, e w Polsce od dawna nie istniej  ju  licea felczerskie ani szko y

felczerskie, proponowane zmiany dotycz  g ównie obywateli, którzy uko czyli szko y

w pa stwach, które podpisa y Konwencj  o wzajemnym uznawaniu równowa no ci

dokumentów uko czenia szkó rednich, szkó rednich zawodowych i szkó

wy szych, a tak e dokumentów o nadawaniu stopni i tytu ów naukowych, sporz dzon

w Pradze w dniu 7 czerwca 1972 r.

Poniewa  cz  z tych pa stw, podobnie jak Polska, uczestniczy w procesie

przygotowa  do cz onkostwa w Unii Europejskiej, w projekcie ustawy  o zmianie

ustawy o zawodzie felczera zrezygnowano w art. 1 z obowi zku posiadania

obywatelstwa polskiego oraz, w korelacji z uchyleniem art. 10, stworzono mo liwo

stosowania zasad ogólnego systemu uznawania dyplomów zawartych w prawie

wspólnotowym (art. 1 ust. 2 pkt 2 ).

Aktualnie w Polsce zgodnie z danym GUS (Ma y Rocznik Statystyczny Polski 2002) jest

zatrudnionych 374 felczerów. Jest to grupa zawodowa w znacznie zaawansowanym wieku, której

szczególnie trudno jest zmieni  miejsce pracy i równie trudno je uzyska . Osoby te rzetelnie

wykonuj  swoj  prac  w dotychczasowych miejscach pracy, w zwi zku z powy szym uznano za

zasadne uchylenie art. 3 ust. 3 zaw aj cego mo liwo  wykonywania zawodu do wybranych

zak adów opieki zdrowotnej.

2. Wp yw przedmiotowej  regulacji na dochody i wydatki bud etu i sektora publicznego.

Z uwagi na coraz liczniejsze wnioski cudzoziemców o przyznanie prawa wykonywania zawodu

felczera w Polsce, a zarazem brak szkó  felczerskich, w których mog yby by  przeprowadzane

post powania maj ce na celu ocen  przygotowania felczerów do wykonywania zawodu, uznano za
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zasadne wprowadzenie rozwi za  spójnych z rozwi zaniami zawartymi w ustawie o zawodzie

lekarza. Skutki finansowe wej cia w ycie przedmiotowego projektu ustawy, s  trudne do

oszacowania, z uwagi na niemo no  przewidzenia liczby przypadków, w których konieczne

b dzie powo anie komisji, których zadaniem b dzie  wydawanie  opinii o przygotowaniu

zawodowym felczera i opinii w przedmiocie niezdolno ci felczera do wykonywania zawodu.

Przyjmuj c, e w ka dej  komisji b dzie uczestniczy  3 ekspertów  oraz  zak adaj c liczb

posiedze  1 raz w miesi cu dla ka dej  komisji, szacuje si  skutek finansowy tej ustawy w

wysoko ci 15 840 z  w roku 2003 (220 z  x 6 x 12 = 15 840 z ).

rodki te zostan  zapewnione w ramach rodków zaplanowanych dla cz ci 46 – Zdrowie.

3. Wp yw przedmiotowej  regulacji na rynek pracy.

Wej cie w ycie przedmiotowej regulacji prawnej porz dkuje zasady dost pu do wykonywania

zawodu felczera i tym samym reguluje rynek pracy  w obszarze ochrony zdrowia.

Zawarte w projekcie ustawy rozwi zania organizacyjno – prawne ograniczaj  dost p do

wykonywania zawodu felczera osobom bez wystarczaj cych kwalifikacji i predyspozycji

zawodowych.

Rozwi zania takie  maj  na celu zagwarantowanie wysokiej jako ci wiadcze  zdrowotnych i

bezpiecze stwa pacjentów. Trudno oszacowa  zakres wp ywu proponowanych rozwi za  na rynek

pracy z uwagi na niemo no  przewidzenia liczby ch tnych felczerów – cudzoziemców do

podj cia pracy w Polsce.

4. Wp yw regulacji na konkurencyjno  wewn trzn  i zewn trzn  gospodarki.

Wej cie w ycie przedmiotowego projektu ustawy nie  b dzie mia o bezpo redniego wp ywu na

konkurencyjno  gospodarki.

5. Wp yw regulacji na sytuacj   i rozwój regionów.

Wej cie w ycie przedmiotowego projektu ustawy nie  b dzie mia o bezpo redniego wp ywu na

sytuacje i rozwój regionów.

6. Skutki prawne regulacji.

Wynikiem zmian wprowadzonych przez ustaw  b dzie dostosowanie obecnych przepisów ustawy

o zawodzie felczera do prawa wspólnotowego,  a tak e spójne z innymi ustawami zawodowymi

uregulowanie zasad dost pu do wykonywania zawodu  medycznego.
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7. Konsultacje spo eczne.

Projekt ustawy zosta  wys any do szerokich konsultacji spo ecznych mi dzy innymi do: Naczelnej

Rady Lekarskiej,  Naczelnej Rady Piel gniarek i Po o nych, Komitetu Organizacyjnego I

Krajowego Zjazdu Samorz du Diagnostów Laboratoryjnych, Ogólnopolskiego Zwi zku

Zawodowego Lekarzy, Ogólnopolskiego Porozumienia Zwi zków Zawodowych,  Federacji

Zwi zków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia,  Federacji Zwi zku Pracodawców

Zak adów Opieki Zdrowotnej, Sekretariatu Ochrony Zdrowia KK NSZZ „Solidarno ”.

W wietle stanowiska Naczelnej Izby Lekarskiej projekt ustawy nie budzi zastrze e . Istotn

w tpliwo ci  jest jednak „kolejne otwarcie polskiego rynku us ug medycznych, tym razem dla

felczerów, z innych krajów ni  unijne”.  Zgodnie z opini  Naczelnej Rady Lekarskiej nale y w

zwi zku z powy szym przyspieszy  dzia ania zwi zane z wypowiedzeniem przez Polsk  tzw.

„Konwencji Praskiej”. Rada Krajowa Federacji Zwi zków Zawodowych Pracowników Ochrony

Zdrowia zaopiniowa a pozytywnie przedstawiony projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodzie

felczera, uznaj c za spójny z przepisami zawartymi w innych ustawach dotycz cych zawodów

medycznych. Podkre lenia wymaga fakt, e w Radzie Krajowej FZZPOZ aktywnie dzia aj

przedstawiciele zawodu felczera.

Pozosta e organizacje spo eczne do których zosta  przes any przedmiotowy  projekt nie zg osi y

uwag.















P r o je k t

 ROZPORZ DZENIE

MINISTRA ZDROWIA

                                           z dnia

w sprawie  zakresu znajomo ci j zyka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu felczera

oraz trybu przeprowadzania  i  sk adania egzaminu z j zyka polskiego.

Na podstawie art. 1 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (Dz. U. Nr 36, poz.336,

z 1954 r. Nr 57, poz. 284, z 1998 r. Nr 143, poz.916, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 120, poz.

1268 oraz z 2002 r. Nr......poz.....)  zarz dza si , co nast puje:

§ 1.

Zakres znajomo ci j zyka polskiego w mowie i w pi mie niezb dny do wykonywania zawodu felczera

obejmuje:

1) rozumienie tekstu pisanego, a w szczególno ci korzystanie z fachowej literatury

i pi miennictwa oraz przepisów reguluj cych wykonywanie zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) porozumiewanie si  z pacjentami,  lekarzami i przedstawicielami innych zawodów medycznych, a

w szczególno ci przeprowadzanie wywiadów felczerskich,  poprawne udzielanie  przyst pnych i

zrozumia ych dla pacjenta porad i informacji oraz czynne uczestniczenie w  konsyliach,

konsultacjach, naradach i szkoleniach zawodowych;

3) pisanie zgodnie z zasadami ortografii, a w szczególno ci: poprawne prowadzenie historii  zdrowia

i choroby, wystawiania skierowa  do szpitala i innych instytucji udzielaj cych wiadcze

zdrowotnych, wypisywania recept oraz skierowa  na badania diagnostyczne, wydawanie

za wiadcze  i orzecze  o stanie zdrowia.

§ 2.

1.Egzamin potwierdzaj cy znajomo  j zyka polskiego przeprowadza si  na wniosek cudzoziemca  po

uiszczeniu op aty, o której mowa w § 8.

2. Naczelna Rada Lekarska zawiadamia cudzoziemca o terminie i miejscu sk adania egzaminu, nie

pó niej ni  na 14 dni przed  jego terminem.

§ 3.



1. Egzamin przeprowadza 6 osobowa komisja egzaminacyjna, powo ana przez Naczeln  Rad

Lekarsk , w sk ad której  wchodz  lekarze posiadaj cy stopie  naukowy  doktora oraz co najmniej 1

osoba posiadaj ca wykszta cenie wy sze na kierunku filologia polska.

2. Komisja egzaminacyjna dzia a na podstawie regulaminu organizacyjnego opracowanego przez

komisj  i zatwierdzonego przez Naczeln  Rad  Lekarsk .

§ 4.

1. Egzamin, z zastrze eniem ust.2,   sk ada si , z 4 cz ci , które obejmuj :

1) cz            A- Sprawdzian pisemny - tj. dyktando z p yty CD;

2)  cz B - Sprawdzian testowy - tj. rozumienie tekstu mówionego z p yty CD;

3) cz C - Sprawdzian ustny - tj. umiej tno  czytania i zrozumienia tekstu; 4)

cz D - Sprawdzian praktyczny - tj. umiej tno  symulowanego udzielania porad pacjentom, a w

szczególno ci poprawnego formu owania pyta  i wypowiedzi na podstawie dwóch wybranych

problemów medycznych .

§ 5.

1. Podstaw  zaliczenia ka dej cz ci egzaminu jest liczba punktów uzyskana

z poszczególnych cz ci, która musi przekroczy  50% ogólnej sumy punktów przewidzianych dla

ka dej cz ci egzaminu.

2. Podstaw  zaliczenia egzaminu jest  ogólna suma punktów uzyskana  z poszczególnych

sprawdzianów, która musi przekroczy  50% ogólnej sumy punktów przewidzianej dla ca o ci

egzaminu.

§ 6.

Wyniki egzaminu podaje si  do wiadomo ci poprzez wywieszenie listy osób wraz z liczb  uzyskanych

punktów w siedzibie Naczelnej Rady Lekarskiej.

§ 7.

Z przeprowadzonego egzaminu sporz dza si  protokó  przebiegu egzaminu, który podpisuj  wszyscy

cz onkowie komisji egzaminacyjnej.

2. Protokó , o którym mowa w ust. 1, zawiera mi dzy innymi szczegó owe wskazanie liczby punktów

uzyskiwanych przez poszczególne osoby przyst puj ce do egzaminu.

§ 8.

1.  Op ata za egzamin wynosi, z zastrze eniem ust.2,  15 % przeci tnego miesi cznego wynagrodzenia

w sektorze przedsi biorstw bez wyp aty nagród z zysku za ubieg y rok, og aszanego,   w drodze



obwieszczenia, przez Prezesa G ównego Urz du Statystycznego w Dzienniku Urz dowym

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski ” .

2. Op ata, o której mowa w ust. 1, mo e zosta  zmniejszona przez Naczeln  Rad  Lekarsk  do 25%

ogólnej  kwoty.

§ 9.

Cudzoziemcowi, który zda  egzamin, Naczelna Rada Lekarska wydaje za wiadczenie wed ug wzoru

stanowi cego za cznik do rozporz dzenia.

§ 10.

Rozporz dzenie wchodzi w ycie po up ywie 7  dni od dnia og oszenia.

                             MINISTER ZDROWIA

Za cznik

                                                                                                                     do rozporz dzenia Ministra
Zdrowia

                                                                                                                       z dnia

...................................................
piecz  Naczelnej Rady Lekarskiej)

ZA WIADCZENIE

Za wiadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomo ci j zyka polskiego

Pan/ Pani ............................................. syn (córka) ................................................
imi  ojca

urodzony(a) dnia ..................................................w...............................................

zda (a) egzamin ze znajomo ci j zyka polskiego przed komisj  egzaminacyjn , powo an  w trybie

okre lonym rozporz dzeniem Ministra Zdrowia z dnia .......................... w sprawie zakresu znajomo ci

j zyka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu felczera oraz trybu przeprowadzania i

sk adania egzaminu z j zyka polskiego. (Dz. U. ...........................................).

                                                                       podpis i piecz

                                                                         Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej



UZASADNIENIE

Rozporz dzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu znajomo ci j zyka polskiego

koniecznego do wykonywania zawodu felczera w Rzeczypospolitej Polskiej  stanowi wykonanie

upowa nienia ustawowego zawartego w art. 1 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie

felczera (Dz. U. Nr 36, poz.336, z 1954 r. Nr 57, poz. 284, z 1998 r. Nr 143, poz.916, z 1999 r. Nr 60,

poz. 636, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2002 r. Nr....poz.... )

Rozporz dzenie okre la niezb dny zakres znajomo ci j zyka polskiego w mowie i pi mie,

któr  musi si  wykaza  felczer, który uzyska  kwalifikacje do wykonywania tego zawodu poza

granicami Rzeczypospolitej Polskiej.  Minimalny zakres znajomo ci j zyka polskiego dotyczy miedzy

innymi: rozumienia tekstu pisanego, porozumiewania si  z pacjentami oraz z innymi cz onkami

zespo u terapeutycznego, rozumienia poj  koniecznych do wykonywania zawodu felczera w

Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto rozporz dzenie okre la sposób przeprowadzenia egzaminu z

j zyka polskiego, sk ad komisji egzaminacyjnej oraz formy egzaminu.

Projekt rozporz dzenia przewiduje, i  zakres znajomo ci j zyka polskiego powinien obejmowa :

� rozumienie tekstu pisanego, a w szczególno ci korzystanie z fachowej literatury

i pi miennictwa oraz przepisów reguluj cych wykonywanie zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej;

� porozumiewanie si  z pacjentami,  lekarzami i przedstawicielami innych zawodów medycznych, a

w szczególno ci przeprowadzanie wywiadów felczerskich,  poprawne udzielanie  przyst pnych i

zrozumia ych dla pacjenta porad i informacji oraz czynne uczestniczenie w  konsyliach,

konsultacjach, naradach i szkoleniach zawodowych;

� pisanie zgodnie z zasadami ortografii, a w szczególno ci: poprawne prowadzenie historii  zdrowia

i choroby, wystawiania skierowa  do szpitala i innych instytucji udzielaj cych wiadcze

zdrowotnych, wypisywania recept oraz skierowa  na badania diagnostyczne, wydawanie

za wiadcze  i orzecze  o stanie zdrowia.

Egzamin, sk ada si  z 4 cz ci – sprawdzianu pisemnego, testowego, ustnego i praktycznego.

Egzamin uznaje si  za zaliczony w przypadku uzyskania co najmniej 50% punktów mo liwych do

uzyskania w ka dym z 4 sprawdzianów.

W razie niezdania egzaminu, cudzoziemiec przyst puj cy do niego po raz drugi lub kolejny,

musi dope ni  procedury jak przy pierwszym egzaminie, tj. z o y  wniosek oraz ui ci  op at .

Projekt przewiduje jednocze nie, e Naczelna Rada Lekarska mo e, w szczególnie

uzasadnionych przypadkach,  zmniejszy  op at  za egzamin do 25% nale nej kwoty za

przeprowadzenie egzaminu.

Po zdaniu egzaminu cudzoziemiec otrzymuje za wiadczenie, którego wzór ustala za cznik do

projektu rozporz dzenia.



Ocena skutków  wprowadzenia rozporz dzenia

1. Wskazanie podmiotów, na które oddzia uje akt normatywny.

Rozporz dzenie dotyczy g ównie obywateli, którzy uko czyli szko y   w pa stwach, które

podpisa y Konwencj  o wzajemnym uznawaniu równowa no ci dokumentów uko czenia szkó

rednich, szkó rednich zawodowych i szkó  wy szych, a  tak e dokumentów o nadawaniu stopni i

tytu ów naukowych sporz dzona w Pradze w dniu 7 czerwca 1972 r.

Poniewa , cz  z tych pa stw podobnie jak Polska uczestniczy w procesie przygotowa  do

cz onkostwa w Unii Europejskiej, w rozporz dzeniu okre lono tak e  zakres znajomo ci j zyka

polskiego dla obywateli pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej.

2. Wp yw przedmiotowej  regulacji na dochody i wydatki bud etu i sektora publicznego.

Z uwagi na coraz liczniejsze wnioski cudzoziemców o przyznanie prawa wykonywania zawodu

felczera w Polsce uznano za zasadne wprowadzenie rozwi za  spójnych                                 z

rozwi zaniami zawartymi w ustawie o zawodzie lekarza. Z uwagi na to, i  op at  za egzamin ponosi

felczer, rozporz dzenie nie powoduje skutków finansowych dla bud etu pa stwa.

  3.   Wp yw przedmiotowej  regulacji na rynek pracy.

Wej cie w ycie przedmiotowej regulacji prawnej porz dkuje zasady dost pu do

wykonywania zawodu felczera i tym samym reguluje rynek pracy  w obszarze ochrony zdrowia.

Zawarte w projekcie rozporz dzenia rozwi zania organizacyjno – prawne  ograniczaj  dost p do

wykonywania zawodu felczera osobom bez wystarczaj cej znajomo ci j zyka polskiego. Rozwi zania

takie  maj  na celu zagwarantowanie bezpiecze stwa pacjentów. Trudno oszacowa  zakres wp ywu

proponowanych rozwi za  na  rynek pracy z uwagi na niemo no  przewidzenia liczby ch tnych

felczerów – cudzoziemców do podj cia pracy w Polsce.

 4.  Wp yw regulacji na konkurencyjno  wewn trzn  i zewn trzn  gospodarki.

Wej cie w ycie przedmiotowego projektu nie  b dzie mia o bezpo redniego wp ywu na

konkurencyjno  gospodarki.

 5.   Wp yw regulacji na sytuacj   i rozwój regionów.

Wej cie w ycie przedmiotowego projektu nie  b dzie mia o bezpo redniego wp ywu na sytuacje i

rozwój regionów.

6. Skutki prawne regulacji

Wynikiem zmian wprowadzonych przez rozporz dzenie b dzie spójne z innymi ustawami

zawodowymi uregulowanie zasad dost pu do wykonywania zawodu  medycznego.

7. Konsultacje spo eczne



Projekt rozporz dzenia zostanie  wys any do szerokich konsultacji spo ecznych, mi dzy innymi do:

Naczelnej Rady Lekarskiej,  Naczelnej Rady Piel gniarek i Po o nych, Komitetu Organizacyjnego I

Krajowego Zjazdu Samorz du Diagnostów Laboratoryjnych, Ogólnopolskiego Zwi zku Zawodowego

Lekarzy, Ogólnopolskiego Porozumienia Zwi zków Zawodowych,  Federacji Zwi zków

Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia,  Federacji Zwi zku Pracodawców Zak adów Opieki

Zdrowotnej, Sekretariatu Ochrony Zdrowia KK NSZZ „Solidarno ”.



P r o j e k t

ROZPORZ DZENIE
MINISTRA ZDROWIA

                                                                           z dnia

w sprawie szczegó owego zakresu uprawnie  zawodowych felczera.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (Dz. U. Nr 36, poz. 336, z 1954r.

Nr 57, poz. 284,  z 1998 r. Nr 143, poz.916, z 1999 r. Nr 60, poz.636, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2002 r.

Nr......, poz........) zarz dza si , co nast puje:

§ 1.

Felczer jest uprawniony do samodzielnego wykonywania nast puj cych czynno ci:

1) udzielania pierwszej pomocy w nag ych wypadkach;

2) leczenia osób zg aszaj cych si  do punktu felczerskiego w przypadkach nie wymagaj cych pomocy

specjalistycznej;

3) wydawania orzecze  o stanie zdrowia osobom wymienionym w pkt 2;

4) promocji zdrowia;

5) wykonywania szczepie  ochronnych i wystawiania zwi zanych z tym za wiadcze  zgodnie      z odr bnymi

przepisami;

6) przeprowadzania dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji oraz wspó dzia anie przy akcjach

przeciwepidemicznych;

7)orzekania o czasowej niezdolno ci do pracy;

8) stwierdzania zgonu.

§ 2.

1. Samodzielne wykonywanie czynno ci, o których mowa w § 1.  pkt 2  obejmuje:

1) zbadanie chorego;

2) ustalenie rozpoznania;

3) leczenie chorego, a je li zachodzi potrzeba - przekazanie chorego pod opiek  lekarza lub po o nej, b d

skierowanie do okre lonego rodzaju zak adu opieki zdrowotnej.

2. Felczer jest obowi zany w szczególno ci przekaza  chorego pod opiek  lekarsk  w przypadkach:

1) nieustalenia rozpoznania;

2) zachorowania wymagaj cego niezw ocznego zabiegu chirurgicznego;

3) stwierdzenia objawów wskazuj cych na zapalenie otrzewnej;



4) podejrzenia, e w wyniku odniesionego urazu nast pi o uszkodzenie organów wewn trznych, jamy brzusznej,

czaszki b d  klatki piersiowej;

5) nieust powania objawów chorobowych w ci gu 7 dni od chwili rozpocz cia leczenia.

§ 3.

W ramach swoich uprawnie  felczer dokonuje samodzielnie nast puj cych zabiegów:

1) nak ucia y  w celu pobrania krwi do badania, b d  podania leków i p ynów drog  do yln ;

2) wykonywania wstrzykiwa  podskórnych, domi niowych i do ylnych, z zastrze eniem § 5;

3) nak adania szyn przy z amaniach i zwichni ciach w celu przygotowania chorego do transportu;

4) zak adania szwów skórnych oraz podwi zywanie naczy  krwiono nych przy krwotokach                  z ran;

5) przecinania ropni w przypadkach niewymagaj cych znieczulenia b d  w znieczuleniu miejscowym;

6) zak adanie tamponów przy krwotokach z nosa;

7) cewnikowanie p cherza przy u yciu mi kkiego cewnika oraz p ukanie p cherza;

8) zg bnikowanie oraz p ukanie o dka przy zatruciach;

9) stosowanie lewatyw kroplówkowych, od ywczych i leczniczych;

10)stosowanie baniek;

11)wykonywanie zabiegów z zakresu pierwszej pomocy w nag ych wypadkach.

§ 4.

Pod kierunkiem lekarza felczer mo e wykonywa  nast puj ce czynno ci:

1) zak ada  opatrunki gipsowe oraz plastry przy zastosowaniu wyci gów;

2) zak ada  tampony przy krwotokach innych ni  wymienione w § 3 pkt 6;

3) asystowa  przy nieskomplikowanych zabiegach chirurgicznych;

4) dokonywa  przetaczania krwi;

5) dokonywa  autopsji.

§ 5.

 1. Felczer ma prawo przepisywa  na recepcie produkty lecznicze i wyroby medyczne, które s  dopuszczone do

obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach okre lonych w odr bnych przepisach, z wy czeniem leków bardzo

silnie dzia aj cych oraz rodków odurzaj cych i psychotropowych, w tym równie rodków odurzaj cych i

psychotropowych obj tych wykazami okre lonymi na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o

powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr

137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116 oraz z 1999 r. Nr 45, poz. 439 i Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz.700,

Nr70, poz.777, Nr 72, poz.802, Nr109, poz.1236, Nr 110, poz. 1255 i 1256,  z 2000 r Nr 12 poz.136, Nr 18 poz 230,



Nr 95, poz.1041, Nr 122 poz. 1311 i 1324, z 2001 Nr 8, poz.64, Nr 52, poz. 539, Nr 88 poz. 961, Nr 97, poz. 1050,

Nr 126, poz. 1382, Nr 154, poz. 1796, z 2002 r. nr.74 poz.676, Nr 83, poz.749  ).

2. Spo ród leków bardzo silnie dzia aj cych, rodków odurzaj cych i substancji psychotropowych felczer mo e

przepisywa :

1) Aether p yn;

2) Morphinum - po 1 amp. jednorazowo (0,01 g/ml);

3) Gliceroli trinitras (tabletki podj zykowe i dopoliczkowe);

4) Hyoscini butylbromidum dra ., czopek;

5) rodki odurzaj ce grupy III N;

6) substancje psychotropowe grupy IV P.

§ 6.

1. Dokumenty wystawione przez felczera powinny by  opatrzone piecz tk  pod u n  zak adu, w którym felczer

jest zatrudniony lub w którym udziela wiadcze  zdrowotnych                    w ramach umowy cywilno -prawnej, oraz

piecz tk  z nazwiskiem felczera  z zaznaczeniem tytu u "felczer"; numerem prawa wykonywania zawodu oraz

numerem identyfikacyjnym nadanym przez Zak ad Ubezpiecze  Spo ecznych.

2. Sposób wystawiania recept reguluj  odr bne przepisy.

§ 7.

Rozporz dzenie wchodzi w ycie po up ywie 14 dniach od dnia og oszenia.

UZASADNIENIE

Rozporz dzenie Ministra zdrowia w sprawie  szczegó owego zakresu uprawnie  zawodowych felczera wynika

z realizacji upowa nienia ustawowego zawartego w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera

(Dz. U. Nr 36, poz. 336, z 1954r.  Nr 57, poz. 284,  z 1998 r. Nr 143, poz.916, z 1999 r. Nr 60, poz.636, z 2000 r. Nr

120, poz. 1268 oraz z 2002 r. Nr......, poz........).

Rozporz dzenie okre la rodzaj samodzielnych czynno ci wykonywanych przez felczera, precyzuj c

przypadki, w których felczer zobowi zany jest przekaza  pacjenta pod opiek  lekarza. W ramach samodzielnie

wykonywanych czynno ci felczer mo e mi dzy innymi wykona  nast puj ce zabiegi: wstrzykni cia do ylne,

domi niowe, podskórne, zak adanie szwów skórnych, cewnikowanie p cherza moczowego, zg bnikowania

o dka. Pod nadzorem lekarza felczer posiada uprawnienie do zak adania opatrunków gipsowych, przetaczania

krwi, asystowania przy nieskomplikowanych zabiegach chirurgicznych, dokonywania czynno ci sekcyjnych.

Ocena skutków  wprowadzenia rozporz dzenia

1. Wskazanie podmiotów, na które oddzia uje akt normatywny.

Rozporz dzenie dotyczy felczerów, którzy posiadaj  prawo wykonywania zawodu felczera.



2. Wp yw przedmiotowej  regulacji na dochody i wydatki bud etu i sektora publicznego.

Przedmiotowy projekt nie powoduje skutków finansowych dla bud etu pa stwa.

  3.   Wp yw przedmiotowej  regulacji na rynek pracy.

Wej cie w ycie przedmiotowej regulacji prawnej porz dkuje zakres uprawnie  zawodowych felczera i tym

samym reguluje rynek pracy  w obszarze ochrony zdrowia. Zawarte w projekcie rozporz dzenia rozwi zania

organizacyjno – prawne,  ograniczaj  w odniesieniu do dotychczas obowi zuj cego rozporz dzenia Ministra

Zdrowia z dnia 23 lutego 1953 r. w sprawie szczegó owego zakresu uprawnie  zawodowych felczera (Dz. U. Nr 18

poz.73 z pó n. zm.)  mo liwo   wykonywania przez felczera czynno ci, które na mocy odr bnych przepisów s

w a ciwymi tylko dla innych zawodów,  np. okre lanie grup krwi. Ograniczenia te dotycz  felczerów,  którzy

otrzymaj  prawo wykonywania zawodu felczera w Rzeczypospolitej Polskiej, po dniu wej cia w ycie

rozporz dzenia.

4.  Wp yw regulacji na konkurencyjno  wewn trzn  i zewn trzn  gospodarki.

Wej cie w ycie przedmiotowego projektu nie  b dzie mia o bezpo redniego wp ywu na konkurencyjno

gospodarki.

 5.   Wp yw regulacji na sytuacj   i rozwój regionów.

Wej cie w ycie przedmiotowego projektu nie  b dzie mia o bezpo redniego wp ywu na sytuacje i rozwój regionów.

6. Skutki prawne regulacji

Wynikiem zmian wprowadzonych przez rozporz dzenie b dzie spójne z innymi ustawami zawodowymi

uregulowanie zasad dost pu do wykonywania zawodu  medycznego.

7. Konsultacje spo eczne

Projekt rozporz dzenia zostanie  wys any do szerokich konsultacji spo ecznych mi dzy innymi do: Naczelnej Rady

Lekarskiej,  Naczelnej Rady Piel gniarek i Po o nych, Komitetu Organizacyjnego I Krajowego Zjazdu Samorz du

Diagnostów Laboratoryjnych, Ogólnopolskiego Zwi zku Zawodowego Lekarzy, Ogólnopolskiego Porozumienia

Zwi zków Zawodowych,  Federacji Zwi zków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia,  Federacji Zwi zku

Pracodawców Zak adów Opieki Zdrowotnej, Sekretariatu Ochrony Zdrowia KK NSZZ „Solidarno ”.


