
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 kwietnia 2011 r.

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

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 marca

2011 r. ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, wprowadza do jej

tekstu następujące poprawki:

1) w art. 1:

a) w pkt 1, w ust. 3 po wyrazach "podmiotem leczniczym" dodaje się wyrazy

", o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia … o działalności leczniczej (Dz. U. Nr

…, poz. …)",

b) w pkt 13, w art. 16i w ust. 1 skreśla się wyrazy "(Dz. U. Nr …, poz. …)";

2) w art. 1 w pkt 2, w art. 5 w ust. 1 w pkt 2 w lit. a:

a) przed wyrazem "sześcioletnich" dodaje się wyrazy "co najmniej",

b) przed wyrazem "pięcioletnich" dodaje się wyrazy "co najmniej";

3) w art. 1 w pkt 2, w art. 5 w ust. 13 po wyrazie "posiadający" dodaje się wyrazy

"co najmniej";

4) w art. 1 w pkt 3, w art. 5f wyrazy "do odbycia stażu adaptacyjnego, o którym mowa

w art. 5c ust. 2, albo testu umiejętności," zastępuje się wyrazami "do odbycia stażu

adaptacyjnego albo testu umiejętności, o których mowa w art. 5c ust. 2,";

5) w art. 1 w pkt 5, w ust. 1a wyrazy "okręgowa izba lekarska" zastępuje się wyrazami

"okręgowa rada lekarska";
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6) w art. 1 w pkt 9, w art. 14a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Lekarski Egzamin Końcowy (LEK) i Lekarsko – Dentystyczny Egzamin

Końcowy (LDEK) organizuje i przeprowadza Centrum Egzaminów

Medycznych, zwane dalej "CEM". CEM jest państwową jednostką budżetową

podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.";

7) w art. 1 w pkt 9, w art. 14a:

a) w ust. 3 w pkt 1 wyrazy "student VI roku" zastępuje się wyrazami "student

6. roku",

b) w ust. 4 w pkt 1 wyrazy "student V roku" zastępuje się wyrazami "student

5. roku";

8) w art. 1:

a) w pkt 9, w art. 14a w ust. 10,

b) w pkt 13, w art. 16r w ust. 11

- wyrazy "sprawujące nadzór i kontrolę w zakresie przeprowadzanych egzaminów"

zastępuje się wyrazami "sprawujące nadzór nad ich prowadzeniem";

9) w art. 1:

a) w pkt 9, w art. 14b po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Członkiem Komisji Egzaminacyjnej nie może być osoba skazana

prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.",

b) w pkt 13, w art. 16u w ust. 4 wyrazy "art. 14b ust. 5–8" zastępuje się wyrazami

"art. 14b ust. 2a i 5–8";

10) w art. 1 w pkt 9, w art. 14b w ust. 7 i w ust. 8 w pkt 4 wyrazy "przestępstwo

umyślne ścigane z urzędu" zastępuje się wyrazami "przestępstwo umyślne ścigane

z oskarżenia publicznego";
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11) w art. 1 w pkt 9, w art. 14c w ust. 6 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w art. 14a ust. 5, do LEK albo

LDEK po raz czwarty i kolejny oraz za LEK albo LDEK składany w języku

obcym, o którym mowa w art. 5 ust. 4, osoba zdająca wnosi opłatę egzaminacyjną

w wysokości nie wyższej niż 10 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze obwieszczenia, do dnia

15 stycznia każdego roku.";

12) w art. 1 w pkt 9, w art. 14c w ust. 6:

a) zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Dokument potwierdzający wniesienie opłaty egzaminacyjnej dołącza się do

wniosku.",

b) skreśla się zdanie trzecie;

13) w art. 1 w pkt 9, w art. 14c po ust. 8 dodaje się ust. 8a i 8b w brzmieniu:

"8a. Osobie, która złożyła LEK albo LDEK, dyrektor CEM wydaje świadectwo

złożenia LEK albo świadectwo złożenia LDEK w terminie 21 dni od dnia

złożenia egzaminu.

 8b. Wyniki LEK i LDEK dyrektor CEM przekazuje organom, o których mowa

w art. 16c ust. 8.";

14) w art. 1 w pkt 9, w art. 14e w ust. 1 w pkt 7 wyrazy "art. 14c ust. 8" zastępuje się

wyrazami "art. 14c ust. 6";

15) w art. 1 w pkt 12, w art. 16 w ust. 3 wyrazy "art. 16c ust. 8" zastępuje się wyrazami

"art. 16c ust. 7";

16) w art. 1 w pkt 13, w art. 16c w ust. 2 w pkt 16 skreśla się wyrazy ", jeżeli dotyczy";

17) w art. 1 w pkt 13, w art. 16c w ust. 6 wyrazy "ust. 15 lub 16" zastępuje się wyrazami

"ust. 13 lub 14";
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18) w art. 1 w pkt 13, w art. 16c w ust. 10 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje

brzmienie:

"W postępowaniu konkursowym uwzględnia się:";

19) w art. 1 w pkt 13, w art. 16c w ust. 10:

a) w pkt 1 wyrazy "w trybie rezydentury" zastępuje się wyrazami "objętej

rezydenturą",

b) w pkt 2 i 3 wyrazy "w trybie pozarezydenckim" zastępuje się wyrazami

"nieobjętej rezydenturą";

20) w art. 1 w pkt 13, w art. 16j po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Środki finansowe niezbędne do odbywania specjalizacji w ramach rezydentury

przez lekarzy, którzy zostali zakwalifikowani do jej odbywania lub odbywają

ją w tym trybie, minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje na podstawie

umowy zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne

zatrudniającym tych lekarzy. Umowa ta określa wysokość środków i ich

przeznaczenie.";

21) w art. 1 w pkt 13, w art. 16j w ust. 4 wyrazy "kierując się koniecznością

zapewnienia dostępności pacjentów do świadczeń specjalistycznych" zastępuje się

wyrazami "kierując się koniecznością zapewnienia dostępności świadczeń

specjalistycznych dla pacjentów";

22) w art.1 w pkt 13, w art.16l w ust. 1:

a) w pkt 4 przed wyrazami "urlopu bezpłatnego" dodaje się wyrazy "z powodu",

b) w pkt 5 przed wyrazem "przerwy" dodaje się wyrazy "z powodu",

c) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) z powodu przerwy nie dłuższej niż 12 miesięcy wynikającej z realizacji

specjalizacji odbywanej w trybie, o którym mowa w art. 16h ust. 2 pkt 5.";



- 5 -

23) w art. 1 w pkt 13, w art. 16l ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W uzasadnionych przypadkach zgodę na dodatkowe przedłużenie okresu trwania

szkolenia specjalizacyjnego może wyrazić wojewoda, a w odniesieniu do

lekarzy odbywających specjalizację w ramach rezydentury - minister właściwy

do spraw zdrowia.";

24) w art. 1 w pkt 13, w art. 16o:

a) w ust. 3 skreśla się wyrazy "pkt 3–6",

b) w ust. 4 w pkt 1 wyrazy "ust. 1 pkt 3, 4 i 6" zastępuje się wyrazami "ust. 1

pkt 1–4 i 6";

25) w art. 1 w pkt 13, w art. 16p w ust. 2 w pkt 14 po wyrazach "zajmowane

stanowisko" dodaje się wyrazy "oraz dane, o których mowa w pkt 4";

26) w art. 1 w pkt 13, w art. 16r po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Wniosek o przystąpienie do PES zawiera następujące dane:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) datę urodzenia;

3) miejsce urodzenia;

4) numer PESEL, a w przypadku jego braku – cechy dokumentu

potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj

wydania;

5) obywatelstwo;

6) adres zamieszkania;

7) adres do korespondencji;

8) wskazanie jednostki, w której lekarz odbywał szkolenie i jej adresu;

9) posiadane specjalizacje;

10) ukończona uczelnia, data wystawienia i numer uzyskanego dyplomu

lekarza;

11) informacje o posiadanym prawie wykonywania zawodu lekarza: jego

numer, data wydania i organ wydający;

12) tryb szkolenia;

13) liczba dotychczasowych zgłoszeń do PES;
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14) informacje o ewentualnym skróceniu stażu specjalizacyjnego;

15) stopień lub tytuł naukowy oraz imię i nazwisko kierownika specjalizacji;

16) adres do korespondencji kierownika specjalizacji i numer telefonu

kontaktowego;

17) wskazanie wojewody prowadzącego postępowanie specjalizacyjne.";

27) w art. 1 w pkt 13, w art. 16r w ust. 10 skreśla się wyrazy "oraz przedstawicielem

właściwego towarzystwa naukowego";

28) w art. 1 w pkt 13, w art. 16r w ust. 12 po wyrazach "w całości albo w części" dodaje

się wyrazy ", oraz wykaz dokumentów potwierdzających złożenie takich

egzaminów";

29) w art. 1 w pkt 13, w art. 16t w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"W przypadku zgłoszenia do PES po raz czwarty i kolejny lekarz ponosi opłatę

w wysokości nie wyższej niż 25 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze obwieszczenia, do dnia

15 stycznia każdego roku.";

30) w art. 1 w pkt 13, w art. 16w w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Wynik PES nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania

administracyjnego.";

31) w art. 1 w pkt 15, w art. 19f w ust. 11 wyrazy "art. 19 ust. 1 i 3" zastępuje się

wyrazami "ust. 1 i 3";

32) w art. 1 w pkt 15, w art. 19g dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Podmiot, który zrealizował kurs szkoleniowy, o którym mowa w ust. 1,

przekazuje do CMKP listę lekarzy, którzy ukończyli kurs szkoleniowy,

zawierającą imię i nazwisko oraz numer PESEL lekarza, a w przypadku jego

braku – cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer
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dokumentu oraz kraj wydania.";

33) w art. 2 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Wnioski o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego złożone

przed dniem wejścia w życie ustawy uznaje się za złożone zgodnie z przepisami

ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.";

34) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu:

"Art. 2a. Osoby powołane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do zespołu

ekspertów do wydania opinii w sprawie spełniania wymogów

akredytacyjnych przez jednostki prowadzące szkolenie specjalizacyjne

albo ubiegające się o jego prowadzenie, zespołu ekspertów do

opracowania i aktualizacji programów specjalizacji, komisji

egzaminacyjnej przeprowadzającej Lekarski Egzamin Państwowy albo

Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy oraz Państwowej Komisji

Egzaminacyjnej przeprowadzającej Państwowy Egzamin Specjalizacyjny,

stają się odpowiednio, z zachowaniem pełnionych funkcji, członkami:

1) zespołu ekspertów, o którym mowa w art. 19f ust. 4,

2) zespołu ekspertów, o którym mowa w 16f ust. 4,

3) Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w art. 14b,

4) Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w art. 16u ust. 1

- ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą

ustawą.";

35) w art. 3 w ust. 1 wyraz "zapewnienia" zastępuje się wyrazem "zapewnia";

36) w art. 10 wyrazy "1 maja 2011 r." zastępuje się wyrazami "1 lipca 2011 r.".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 marca

2011 r. ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, postanowił

wprowadzić do niej 36 poprawek.

W art. 1 w pkt 1 noweli zaproponowano rozszerzenie definicji wykonywania zawodu

lekarza w ten sposób, aby było nim także kierowanie podmiotem leczniczym. Określenie

"podmiot leczniczy" stanowi novum w porządku prawnym, a wprowadza je po raz pierwszy

ustawa o działalności leczniczej. Senat uznał, że w celu zapewnienia ustawie spójności z

systemem prawa, należy doprecyzować znaczenie tego pojęcia (poprawka nr 1).

W związku z wprowadzonym na niektórych uczelniach medycznych modelem

uzupełniających studiów na kierunku lekarskim dla absolwentów kierunków pokrewnych,

Senat doprecyzował w poprawce nr 2, że dyplom lekarza albo lekarza dentysty potwierdza

odpowiednio ukończenie co najmniej sześcioletnich studiów na kierunku lekarskim albo co

najmniej pięcioletnich studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym.

Poprawka nr 5 dostosowuje ustawę do przepisów określających zasady działania

organów samorządu zawodowego lekarzy. Zgodnie z art. 6a ust. 1a ustawy (art. 1 pkt 5

noweli), w przypadku stwierdzenia w dokumentach braków formalnych okręgowa izba

lekarska, w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentów, wzywa do ich uzupełnienia. W

myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, okręgowe izby

lekarskie są jednostkami organizacyjnymi samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy

dentystów, działającymi przez swoje organy. Ponieważ art. 6 ust. 1 stanowi, że prawo

wykonywania zawodu lekarza przyznaje albo go odmawia okręgowa rada lekarska, ten sam

organ winien mieć kompetencję, aby wzywać zainteresowanego do uzupełnienia braków

formalnych.

W poprawce nr 6 Senat postanowił przesądzić o formie prawnej, w której działa

Centrum Egzaminów Medycznych oraz wskazał, że CEM podlega ministrowi właściwemu do

spraw zdrowia. Zakres kompetencji Centrum, a w szczególności jego dyrektora jest bardzo

szeroki i w sposób istotny wpływa na prawa i obowiązki lekarzy zdających egzaminy

końcowe albo specjalizacyjne. W kontekście pozycji ustrojowej Centrum Egzaminów

Medycznych, poważne wątpliwości Izby budziło jego umocowanie prawne (zarządzenie

Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie Centrum Egzaminów Medycznych).
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Zgodnie z § 4 ust. 3 Zasad techniki prawodawczej w ustawie można odsyłać do przepisów tej

samej lub innej ustawy oraz do aktów prawnych o charakterze ponadkrajowym.

Niedopuszczalne jest odsyłanie do rozporządzeń (mających wszak przymiot aktów prawa

powszechnie obowiązującego), a tym bardziej do aktów o charakterze wewnętrznym – np.

zarządzeń ministra. Dyrektywa wynikająca z § 4 Zasad techniki prawodawczej nie ma w

opinii Senatu charakteru jedynie wytycznej legislacyjnej, ponieważ wiąże się ściśle z

obowiązkiem przestrzegania konstytucyjnego systemu źródeł prawa. Aby uczynić zadość

wymogom Rozdziału III Konstytucji, Senatorowie uznali, że przynajmniej kwestie związane

z formą prawną CEM i jego usytuowaniem w strukturze instytucji publicznych, powinny się

znaleźć w ustawie.

W poprawce nr 8 Senat wyeliminował z przepisów ustawy określenie "kontrola",

ponieważ zawiera się ono w używanym w tych samych przepisach pojęciu "nadzór". W nauce

prawa administracyjnego przyjęto, że nadzór oznacza kontrolę oraz prawo wydawania przez

nadzorującego władczych poleceń podmiotowi nadzorowanemu. Ponieważ nadzór jest

pojęciem szerszym od kontroli, posługiwanie się tymi określeniami jednocześnie jest zbędne.

Poprawki nr 9 i 10 zmierzają do zapewnienia należytej precyzji przepisom

ustanawiającym wymóg niekaralności wobec członków komisji egzaminacyjnych

przeprowadzających egzaminy lekarskie. W myśl art. 14b ust. 8 pkt 4 dyrektor CEM

odwołuje członka Komisji Egzaminacyjnej m.in. w przypadku skazania prawomocnym

wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z urzędu lub umyślne przestępstwo

skarbowe. W celu przeprowadzenia LEK i LDEK w ustalonych terminach i miejscach

dyrektor CEM wyznacza spośród członków Komisji Egzaminacyjnej Zespoły Egzaminacyjne

(art. 14b ust. 4). Członkowie Zespołu Egzaminacyjnego przed rozpoczęciem LEK albo LDEK

składają dyrektorowi CEM pisemne oświadczenie, że nie zostali skazani prawomocnym

wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z urzędu lub umyślne przestępstwo

skarbowe (art. 14b ust. 7). Literalna wykładnia powołanych przepisów prowadzi do wniosku,

że osoba karana może zostać członkiem Komisji Egzaminacyjnej, choć nie może zostać

powołana do Zespołu Egzaminacyjnego. Opisana sprzeczność jest wynikiem luki prawnej

polegającej na braku ogólnej przesłanki niekaralności wobec członków Komisji

Egzaminacyjnej. Przyjęte przez Senat poprawki zmierzają także do zapewnienia ustawie

spójności z systemem prawa karnego, posługującym się określeniem "przestępstwo ścigane z

oskarżenia publicznego" a nie "przestępstwo ścigane z urzędu".
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Uchwalając poprawki nr 11 i 29, Senat postanowił określić maksymalną wysokość

opłat za przystąpienie do egzaminu lekarskiego po raz czwarty i kolejny oraz za egzamin

składany w języku obcym. Zgodnie z art. 14c ust. 6 (art. 1 pkt 9 noweli), w przypadku

złożenia wniosku o przystąpienie do do LEK albo LDEK po raz czwarty i kolejny oraz za

LEK albo LDEK składany w języku obcym, osoba zdająca wnosi opłatę egzaminacyjną.

Wysokość opłaty ma określać minister właściwy do spraw zdrowia w rozporządzeniu

wydanym na podstawie art. 14e ust. 1. Podobną konstrukcję przewidziano w art. 16t ust. 1 w

stosunku do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Taka metoda określania wysokości

opłat może, zdaniem Senatorów, zostać podważona w świetle art. 2 Konstytucji RP. Z

powołanej normy konstytucyjnej Trybunał Konstytucyjny wywiódł zasadę, zgodnie z którą

nałożone na adresatów ustawy opłaty za czynności w niej wskazane powinny być określone w

tym samym akcie prawnym, a nie delegowane do przepisów wykonawczych. Jeżeli

ustawodawca zdecyduje się jednak przekazać te kwestie do rozporządzenia, powinien

przynajmniej wskazać górne granice opłat.

Poprawka nr 12 wprowadza wymóg dołączenia do wniosku o przystąpienie do

Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko – Dentystycznego Egzaminu Końcowego,

dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty za egzamin zdawany po raz czwarty i

kolejny. Zmiana taka ma w założeniu Izby usprawnić pracę Centrum Egzaminów

Medycznych.

Poprawka nr 13 ustanawia podstawę do wydawania lekarzom dokumentów

potwierdzających złożenie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko –Dentystycznego

Egzaminu Państwowego oraz przekazywania danych o wynikach tych egzaminów

podmiotom prowadzącym postępowanie kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji.

W poprawce nr 20 Senat doprecyzował zasady finansowania rezydentur wskazując,

że środki finansowe niezbędne do odbywania specjalizacji w ramach rezydentury przez

lekarzy, którzy zostali zakwalifikowani do jej odbywania lub odbywają ją w tym trybie,

minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje na podstawie umowy zawartej z podmiotem

prowadzącym szkolenie specjalizacyjne zatrudniającym tych lekarzy.

Poprawka nr 22 uzupełnia katalog sytuacji, których wystąpienie przedłuża okres

trwania szkolenia specjalizacyjnego, o nie dłuższą niż 12 miesięcy przerwę wynikającą z

realizacji specjalizacji odbywanej w ramach poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych

studiów doktoranckich. Przesłanka taka istnieje w przepisach obecnie obowiązujących,

natomiast pominięto ją w nowym stanie prawnym.
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W poprawce nr 23 Senat postanowił doprecyzować, że w uzasadnionych

przypadkach zgodę na dodatkowe przedłużenie okresu trwania szkolenia specjalizacyjnego

lekarza może wyrazić wojewoda, a w odniesieniu do lekarzy odbywających specjalizację w

ramach rezydentury - minister właściwy do spraw zdrowia. Ponieważ finansowanie

rezydentur jest obowiązkiem ministra właściwego do spraw zdrowia, dodatkowe przedłużenie

odbywania specjalizacji w tym trybie winno pozostawać w jego kompetencjach.

Poprawka nr 26 określa katalog danych, które winien zawierać wniosek o

przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Senat uznał, że o zakresie

danych we wniosku powinna przesądzić ustawa, ponieważ będą one następnie gromadzone

przez Centrum Egzaminów Medycznych.

Uchwalając poprawkę nr 27 Senat postanowił zwolnić Centrum Egzaminów

Medycznych od obowiązku konsultowania pytań na egzaminy lekarskie z przedstawicielem

właściwego towarzystwa naukowego. Według Wnioskodawców zmiana taka usprawni

procedury ustalania testów na dany egzamin. Pytania egzaminacyjne będą zgłaszane przez

różne podmioty, natomiast decyzja co do ostatecznego ich wyboru - pozostanie w gestii

konsultanta krajowego i dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych.

W poprawce nr 28 Senat upoważnił ministra właściwego do spraw zdrowia do

określenia w drodze rozporządzenia wykazu dokumentów potwierdzających złożenie

egzaminów równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym. Pozwoli to na

jednoznaczne wskazanie dokumentów wydawanych przez europejskie towarzystwa naukowe,

na podstawie których dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych będzie mógł ustalić czy

lekarz może uzyskać uznanie egzaminu europejskiego za równoważny z częścią albo całością

PES.

Poprawka nr 30 przesądza, że wynik Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego nie

stanowi decyzji w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Intencją

Izby było wprowadzenie w przypadku PES konstrukcji analogicznej do przyjętej w ustawie w

odniesieniu do LEK i LDEK.

Poprawka nr 32 nakłada na podmiot, który zrealizował kurs szkoleniowy objęty

programem danej specjalizacji, obowiązek przekazania do Centrum Medycznego Kształcenia

Podyplomowego listy lekarzy, którzy ukończyli kurs szkoleniowy. Zmiana taka ułatwi

Centrum kontrolę szkoleń specjalizacyjnych.

Uchwalając poprawki nr 33 i 34 Senat – respektując zasady przyzwoitej legislacji

oraz kierując się potrzebą zapewnienia ciągłości procesu egzaminacyjnego – wprowadził do
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ustawy dwa przepisy przejściowe. Poprawka nr 33 rozszerza nowelę o przepis, na podstawie

którego wnioski o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego złożone przed

dniem jej wejścia w życie, uznaje się za złożone zgodnie z nowymi przepisami. Poprawka nr

35 wskazuje, że osoby powołane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do zespołów

ekspertów lub komisji egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach dotychczasowych,

stają się członkami zespołów lub komisji utworzonych w oparciu o nowe regulacje.

Poprawka nr 36 wydłuża o dwa miesiące termin wejścia ustawy w życie, aby

dostosować jej vacatio legis do przyjętego wcześniej w ustawie o działalności leczniczej.

Pozostałe poprawki mają charakter doprecyzowujący, korygują błędne odesłania lub

zapewniają ustawie jednolitość terminologiczną.


