
 

 

Druk nr 898-A  
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII kadencja 

 

 

 

 

               D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E  

                                                        KOMISJI ZDROWIA 

 

 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 

o zawodach lekarza i lekarza dentysty  

oraz niektórych innych ustaw (druk nr 769) 
 

Sejm na 28. posiedzeniu w dniu 19 października 2016 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 

regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 898 do Komisji 

Zdrowia w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

 

Komisja Zdrowia po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu  

20 października 2016 r. 

 

wnosi: 

 

Wysok i  Se j m  raczy następujące poprawki: 

 

1) w art. 1 w pkt 11 lit. b nadać brzmienie: 

„b) po ust. 10 dodaje się ust. 10a i 10b w brzmieniu: 

„10a. Testy i pytania testowe LEK i LDEK mogą być udostępnione wyłącznie 

osobie przystępującej do tego egzaminu,  na jej wniosek, po ich wykorzystaniu w 

LEK i LDEK. Dyrektor CEM udostępnia testy i pytania testowe w drodze ich 

okazania w siedzibie CEM. Zakazane jest wynoszenie poza siedzibę CEM 

udostępnianych testów i pytań testowych oraz ich reprodukowanie, kopiowanie 

jakąkolwiek techniką lub przepisywanie. W przypadku naruszenia tego zakazu 

udostępnianie zostaje przerwane. Przebieg udostępniania może być monitorowany 

za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

 

 



10b. Udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 oraz z 2016 

r. poz. 34, 352 i 996) podlegają wyłącznie pytania testowe wraz z poprawnymi 

odpowiedziami wykorzystane na potrzeby LEK albo LDEK, po upływie jednego 

roku od dnia przeprowadzenia danego egzaminu.”,”; 

 

– KP Nowoczesna 

– odrzucić 

2) w art. 1 po pkt 13 dodać pkt 13a w brzmieniu: 

„13a) w art. 16j ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Lekarz, który odbywa szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury, 

otrzymuje zasadnicze wynagrodzenie miesięczne ustalane przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia na podstawie 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, w wysokości 

nie mniejszej niż 150% tego wynagrodzenia w roku 2017, nie mniejszej 

niż 175% tego wynagrodzenia w roku 2018 i nie mniejszej niż 200% tego 

wynagrodzenia w roku 2019 i kolejnych latach.”;”. 

 

– KP Kukiz’15 

– odrzucić 

 

 

Warszawa, dnia 20 października 2016 r. 

 

 

   

 

         Sprawozdawca 

       

 

         /-/ Teresa Glenc 
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