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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 lutego 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu

11 stycznia 2008 r. ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty,

wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 1 w pkt 6 w lit. b, w ust. 6a w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy ", oraz co

najmniej jedna osoba posiadająca wykształcenie wyższe na kierunku filologia

polska";

2) w art. 1 w pkt 11 w lit. a, ust. 1l otrzymuje brzmienie:

"1l. Państwowy Egzamin Specjalizacyjny przeprowadza Państwowa Komisja

Egzaminacyjna, której przewodniczącego i członków powołuje i odwołuje

Dyrektor CEM.";

3) w art. 1 w pkt 11 w lit. b, w ust. 2:

a) w pkt 5 skreśla się wyrazy "oraz wysokość wynagrodzenia członków

Państwowej Komisji Egzaminacyjnej",

b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) sposób powoływania i odwoływania przewodniczącego i członków

Państwowej Komisji Egzaminacyjnej oraz wysokość ich wynagrodzenia,".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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Uzasadnienie

Poprawki Senatu do ustawy z dnia 11 stycznia 2008 r. o zmianie ustawy o zawodzie

lekarza i lekarza dentysty nie zmieniają w sposób istotny uregulowań przyjętych przez Sejm.

Zdaniem Izby należało zapewnić większą samodzielność Naczelnej Radzie

Lekarskiej w zakresie powoływania składu komisji egzaminacyjnej, potwierdzającej

znajomość języka polskiego przez cudzoziemców, którzy ubiegają się o przyznanie prawa

wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty. W skład tej komisji wchodzą lekarze,

przy czym co najmniej jedna z osób będących członkami komisji musi legitymować się

wykształceniem wyższym uzyskanym na kierunku filologii polskiej. Senat wyeliminował ten

obowiązek i wprowadził fakultatywność powoływania filologa do składu wyżej wymienionej

komisji, zaś decyzję o celowości powoływania go do komisji egzaminacyjnej pozostawiono

Naczelnej Radzie Lekarskiej, nie przesądzając o tym w ustawie (poprawka nr 1).

Przyjmując poprawkę nr 2, Senat wprowadza uregulowanie respektujące zasadę

hierarchii aktów prawnych oraz materii podlegającej regulacji ustawowej. Przenosząc do

ustawy przepisy z aktu niższego, tj. rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 października 2005

r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779 z późn. zm.)

i stanowiąc, kto może wchodzić w skład Państwowej Komisji Egzaminacyjnej,

przeprowadzającej Państwowy Egzamin Specjalizacyjny, nie wskazano w ustawie podmiotu

powołującego przewodniczącego oraz członków Komisji.

Poprawka nr 3 ma charakter porządkujący.


