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Warszawa, 9 listopada 2017 r.  

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz 

niektórych innych ustaw (druk nr 305) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przyjęta przez Sejm 21 października 2016 r. ustawa o zmianie ustawy o zawodach 

lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw ma na celu powrót do odbywania 

stażu podyplomowego po ukończeniu studiów. Odstępuje się tym samym od uregulowań 

przyjętych ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty (Dz. U. Nr 113, poz. 658) dotyczących kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów, 

wprowadzających dwusemestralne praktyczne nauczanie na szóstym roku studiów na 

kierunku lekarskim i piątym roku studiów na kierunku lekarsko–dentystycznym. Skrócono 

wówczas okres kształcenia, aby umożliwić absolwentom tych kierunków szybszy dostęp do 

rynku pracy. Za słabość tej koncepcji uznano niewystarczający zakres uprawnień studentów 

do wykonywania świadczeń zdrowotnych. Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o  zmianie 

ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw przywraca  więc 

rangę stażu podyplomowego jako niezbędnego etapu w rozwoju zawodowym lekarzy 

i lekarzy dentystów, podczas którego umożliwia się im praktyczną naukę zawodu oraz 

łączenie wiedzy teoretycznej z nabywaniem umiejętności praktycznych. Nowelizacja reguluje 

warunki odbywania stażu, jego organizacji i zakres niezbędnych uprawnień lekarzy 

stażystów. Ramy prawne i organizacyjne nauki zawodu lekarza i lekarza dentysty zostały 

ujęte w ustawie w sposób jednolity i harmonizujący praktyczne nauczanie realizowane przez 

studentów szóstego roku kierunku lekarskiego i piątego roku kierunku lekarsko-

dentystycznego. Zgodnie z przyjętym założeniem dotyczącym kształcenia rezygnuje się 

z dotychczasowej instytucji ograniczonego prawa do wykonywania zawodu lekarza (lekarza 

dentysty) podczas odbywania stażu podyplomowego – w celu odbycia stażu podyplomowego 

i na czas jego odbywania okręgowa rada lekarska przyznaje pełne prawo wykonywania 
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zawodu. Wiąże się to dla lekarza stażysty z jego uprawnieniami m. in. do wystawiania recept, 

wydawania skierowań na badania czy opinii i orzeczeń lekarskich, staż odbywa się pod 

odpowiednim nadzorem (lekarza specjalisty albo lekarza dentysty wykonującego zawód 

przez co najmniej pięć lat). Praktyczne nauczanie ma się odbywać nie tylko w uczelniach 

medycznych, lecz także uczelniach kształcących na kierunku lekarskim i lekarsko–

dentystycznym w symulowanych warunkach klinicznych.  

Przedłużenie czasu trwania stażu, w porozumieniu z radą lekarską, może nastąpić na 

czas realizacji części programu kształcenia, która nie została zrealizowana, jednak  po 

upływie pięciu lat od uzyskania prawa wykonywania zawodu stażu nie przedłuża się. Jeżeli 

lekarz stażysta nie ukończył albo nie odbył stażu podyplomowego w terminie pięciu lat od 

uzyskania prawa wykonywania zawodu, może odbyć staż ponownie na podstawie umowy 

o szkolenie zawartej z podmiotem prowadzącym staż, okręgowa rada lekarska przyznaje 

ponownie prawo wykonywania zawodu na czas odbywania stażu. 

W zakresie realizacji obowiązku znajomości języka polskiego w mowie i piśmie (a więc 

jak dotychczas, potwierdzanej egzaminem z języka polskiego), niezbędnej do wykonywania 

zawodu lekarza i lekarza dentysty, ustawa zwalnia z egzaminu nie tylko osoby, które 

ukończyły studia medyczne w języku polskim, lecz także te, które mają obywatelstwo polskie 

albo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, ale nie ukończyły studiów w języku 

polskim. Warunkiem dla nich jest przedstawienie dokumentu wskazanego przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia, potwierdzającego znajomość języka polskiego.  

Organizacja, finansowanie i zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego 

pozostanie zadaniem marszałka województwa (dotyczy to absolwentów będących 

obywatelami polskimi, zamierzającymi wykonywać zawód na terytorium Polski, mającymi 

stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa, a w przypadku cudzoziemców – osób 

będących obywatelami innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej zamierzających odbywać staż na obszarze tego województwa). Ustawa 

dookreśla koszt obsługi tego zadania na jednego stażystę (art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 

5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Dz. U. z 2015 r. poz. 464, z późn. 

zm.). Wprowadza się przepis dotyczący źródeł finansowania stażu podyplomowego, 

odbywanego przez cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, którzy nie spełniają warunków, 
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o których mowa w art. 15 ust. 3e
1)

 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty – mogą oni 

odbyć staż na podstawie umowy cywilnoprawnej o staż z jednostką właściwą do prowadzenia 

stażu podyplomowego.  

Ustawa zawiera także zmiany dotyczące przystępowania do egzaminów – Lekarskiego 

Egzaminu Końcowego (LEK) i Lekarsko–Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK), 

przesądzając o możliwości przystąpienia do nich jedynie absolwentów studiów medycznych, 

nie zaś studentów ostatniego roku tych studiów.  

Nowelizacja zawiera również uregulowania będące następstwem podpisanej 21 grudnia 

2011 r.  umowy o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym. Są one objęte 

zakresem ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 

pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251). 

Zasady kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów związane z odbywaniem stażu 

podyplomowego odzwierciedla przede wszystkim podstawowa dla tej dziedziny ustawa 

o zawodach lekarza i lekarza dentysty, szczególnie zaś jej art. 14a, art.  15, oraz ustawa z dnia 

2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522). Jednak w obecnym stanie 

prawnym zasadniczą część zamierzeń ustawodawczych realizuje art. 8 ustawy nowelizującej, 

dotyczący ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji 

w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991 r., z późn. zm.).  

Generalnie wejście w życie ustawy z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy 

o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw przewidziano na 

1  stycznia 2017 r, z pewnymi wyjątkami. Należą do nich przepisy odnoszące się do zmian 

w kształceniu – do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) i Lekarsko-Dentystycznego 

Egzaminu Końcowego (LDEK) oraz do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego PES, 

które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy. Część przepisów 

zacznie obowiązywać później, jak grupa przepisów zmieniających ustawę o zmianie ustawy 

o systemie informacji w ochronie zdrowia, dotycząca ustawy o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty, obejmujących system kształcenia lekarzy, która wchodzi w życie z dniem 1 maja 

2017 r., a z dniem 1 stycznia 2018 r. zaczną obowiązywać nowelizowane, w zakresie 

                                                 

1)
 zgodnie z art. 15 ust. 3e cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

któremu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na 

pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej albo któremu w Rzeczypospolitej Polskiej nadano 

status uchodźcy, odbywa staż podyplomowy na zasadach obowiązujących  obywateli polskich. 



– 4 – 

finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego, przepisy ustawy o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym.  

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt stanowił przedłożenie Rządu, które wpłynęło do Sejmu 19 lipca 2016 r. (druk 

sejmowy nr 769). 22 lipca 2016 r. projekt skierowano do pierwszego czytania w Komisji 

Zdrowia. Pierwsze czytanie odbyło się 22 września br., a 4 października Komisja przyjęła 

sprawozdanie (druk sejmowy nr 898). Przyjęte w sprawozdaniu zmiany w stosunku do 

projektu m. in. dotyczą kwestii udostępniania pytań testowych dotyczących egzaminów 

lekarskich – wprowadzono modyfikacje przepisów, określając pięcioletni termin, po 

przeprowadzeniu egzaminów, po upływie którego można udostępniać pytania i odpowiedzi, 

ponadto dodano zmiany w uregulowaniach nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym oraz wprowadzono przepisy przejściowe dotyczące lekarzy–dentystów, którzy 

byli zobowiązani do odbycia stażu podyplomowego do dnia 1 października 2016 r., ale go nie 

rozpoczęli. Pozostałe zmiany mają charakter uściślający i porządkujący. 

Podczas drugiego czytania na 28. posiedzeniu Sejmu zgłoszono dwie poprawki 

(skracającą z pięciu lat do roku termin, po upływie którego, udostępnia się pytania 

i odpowiedzi oraz zwiększającą zasadnicze wynagrodzenia miesięczne lekarzy odbywających 

szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury, druk sejmowy nr 898-A). Komisja 

rekomendowała Sejmowi odrzucenie tych poprawek. Sejm głosował zgodnie ze wskazaniami 

Komisji Zdrowia. 

Ustawa została uchwalona na 28. posiedzeniu, za przyjęciem oddano 279 głosów, 

przeciw – 153, wstrzymały się 2 osoby. 

III. Uwagi szczegółowe 

1. Zmiany, które powodują powrót do stażu podyplomowego odbywanego po 

ukończeniu studiów, jako podstawowego etapu w kształceniu lekarzy powinny być i są 

zawarte w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty (art. 1). W rzeczywistości jednak 

zasadnicza modyfikacja stanu prawnego musi być zawarta w art. 8, tj. w ustawie z dnia 

9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz 

niektórych innych ustaw, która pozostaje w okresie vacatio legis do 1 maja 2017 r. Zmiany 

zawarte w art. 8 także wchodzą w życie z dniem 1 maja 2017 r. co stanowi trudność 

w odczytywaniu obowiązującego stanu prawnego, ponieważ będzie to zmiana zmian 

przyjętych 9 października 2015 r. (przy czym niektóre z nich już weszły w życie). Część więc 
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zmian zawartych w art. 8 ustawy przyjętej 21 października 2016 r (druk senacki nr 305) 

„nałoży się” na uregulowania przyjęte wcześniej w ustawie z dnia 9 października 2015 r. 

o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. 

Generalne trzeba także zauważyć, że niektóre przepisy będą obowiązywały od dnia 

następującego po dniu ogłoszenia ustawy do 30 kwietnia 2017 r., niektóre od 1 maja 2017 r., 

a pozostałe od 1 stycznia 2017 r. Zaciemnia to jasność obowiązującego prawa 

i spodziewanego w niedalekiej przyszłości stanu prawnego, a szczególnie ma to znaczenie dla 

studentów wydziałów medycznych, dla których w trakcie ich studiów zmieniono warunki 

związane z ich prawem wykonywania zawodu. W kontekście poszanowania zasady pewności 

prawa i zaufania do stanowionego prawa zaistniała sytuacja nie jest prawidłowa. 

2. Nasuwają się wątpliwości w związku z: 

art. 14a (dotyczy egzaminów lekarskich: LEK i LDEK) ustawy o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty 

– art. 1 pkt 11 ustawy nowelizującej zmienia częściowo art. 14a ustawy nowelizowanej, 

któremu nadaje się nowe brzmienie obowiązujące do 30 kwietnia 2017 r., po tym dniu cały 

art. 14a otrzymuje nowe brzmienie – zostaje on zmieniany przez art. 8 pkt 2 ustawy 

nowelizującej. 

Trzeba zauważyć, że art. 14a ust. 11 (udostępnianie testów i pytań testowych) na mocy 

orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego SK 8/15 z dniem 16 sierpnia 2016 r. utracił moc
2)

.  

W art. 1 w pkt 11 w lit. c, w art. 14a ust. 11 został uchylony, co pozostaje w zgodzie 

z orzeczeniem TK.  

Jednak w art. 1 w pkt 11 w lit. b, w dodawanym w art. 14a ust. 10a zawarto jednocześnie 

szczegółowe zakazy wprowadzające ograniczenia dotyczące sposobu udostępniania testów 

i pytań. Sposób ten ogranicza skorzystanie z udostępnionych treści. Powstaje pytanie, czy 

można uznać uregulowanie art. 14a ust. 10a i 10b (jak i dalsze: art. 16r ust. 11b i 11c oraz 

art. 16rc ust. 5 i 6) za zapewniające dostęp do informacji i adekwatne do orzeczenia TK oraz 

zgodne z ustawą o dostępie do informacji publicznej? 

Wprawdzie w art. 1 w pkt 11 w lit. b, w dodawanym do art. 14a ust. 10b zapewniono dostęp 

do pytań testowych i poprawnych odpowiedzi, co poszerza dostępność materiału 

                                                 

2)
 Treść tego przepisu: Testy i pytania testowe nie podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w ustawie 

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782). 
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w porównaniu ze stanem uprzednim, ale jednocześnie zawarto 5–letnie ograniczenie czasowe 

od przeprowadzenia egzaminu, powołując się przy tym na zasady określone w ustawie 

o dostępie do informacji publicznej, a więc wątpliwości pozostają.  

– podobne zastrzeżenia i pytania pojawiają się na tle art. 16r ust. 11b i 11c (dotyczy 

Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego PES) ustawy o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty 

art. 1 pkt 15 ustawy nowelizującej zmienia częściowo art. 16r ustawy nowelizowanej, 

któremu nadaje nowe brzmienie obowiązujące do 30 kwietnia 2017 r. – z dniem 1 maja 

2017 r. art. 16r otrzymuje nowe brzmienie na mocy art. 4 pkt 22 w zakresie właśnie art. 16r, 

ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie 

zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1991 r.), będzie miał inną treść 

niż związana z testami i pytaniami PES, ta stanie się bowiem częścią art. 16rc ust. 5 i 6, 

które to nowelizuje niniejsza ustawa zawarta w druku senackim nr 305 (w zakresie testów, 

pytań i zadań do PSE), stosując mechanizm przyjęty uprzednio do art. 14a ust. 10a i 10b, 

art. 16r ust. 11b i 11c. 

Istotne jest, że czyni się to przy uchyleniu w art. 16r ust. 12 (art. 1 w pkt 15), 

kwestionowanym przez TK w orzeczeniu SK 8/15.  

Trzeba przyznać, że finalny stan prawny obowiązujący na dzień 1 maja 2017 r. stanie się 

klarowny dopiero z tym dniem, niejako po drodze ku niemu pozostaje przejście ścieżką 

niemałego trudu legislacyjnego. Nie chodzi przy tym o problemy czytelności zastosowanych 

konstrukcji legislacyjnych, ale o to, że kwestia ta dotyczy bezpośrednio osób, które 

zamierzają przystępować do egzaminów LEK, LDEK czy też PES. 

Z punktu widzenia poprawności legislacyjnej trzeba jeszcze dodać, że art. 16rc ust. 5 i 6, 

przewidywane są jako część redakcyjna art. 16rc, czyli artykułu, który nie znajduje się 

jeszcze w ustawie o zawodach lekarza i dentysty – stanie się to dopiero z dniem 1 lipca 

2017 r. (na podstawie art. 4 pkt 22 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy 

o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1991 r., której nowelizacja jest przewidywana w art. 8, jako „nakładająca się” na to 

ostatnie uregulowanie i wchodząca w życie także z dniem 1 maja 2017 r.). Art. 16rc ust. 5 i 6 

powinien więc być umieszczony w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie 

ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.  
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Odnotowując jedynie w powyższych uwagach zawiłość materii i techniki legislacyjnej 

zmierzających do ustalenia jednolitego stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 maja 

2017 r. treści, trzeba wskazać, na pozostające wątpliwości co do właściwego dostosowania 

stanu prawnego do orzeczenia TK sygn. SK 8/15 w zakresie udostępnienia pytań i testów 

LEK, LDEK i PES, a w szczególności, czy można uznać uregulowanie art. 14a ust. 10a i 10b 

(art. 1 pkt 11), a także art. 16r ust. 11b i 11c (art. 1 pkt 15) oraz art. 16rc ust. 5 i 6 (art. 1 pkt 

16) oraz art. 8 pkt 3 (art. 14c ust. 4 i 5) za zapewniające dostęp do informacji i wykonujące 

orzeczenie TK oraz zgodne z ustawą o dostępie do informacji publicznej. 

3. Z dniem 7 października br. weszła w życie ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach 

zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. poz. 1579). Jej art. 126 pkt 1 dokonał zmian 

również w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji 

w  ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Trzeba je odnieść do art. 8 pkt 1 ustawy 

zawartej w druku nr 305. Obie ustawy dotyczą bowiem art. 4 (jest to ustawa o zawodach 

lekarza i lekarza dentysty) pkt 2 lit. b, konkretnie zmiana dotyczy art. 3 ust. 6, 7 i 8 ustawy 

o zawodach lekarza i lekarza dentysty. W związku z tym należy podnieść niezgodność 

terminologii wprowadzonej ustawą o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, 

która przewiduje „potwierdzenie”, nie „uwierzytelnienie” w Systemie Monitorowania 

Kształcenia Pracowników Medycznych, a także rozbieżność uregulowania art. 4 pkt 2 lit. b 

(w ustawie nowelizującej jest to art. 8 pkt 1) w zakresie art. 3 ust. 6, 7 i 8 ustawy o zawodach 

lekarza i lekarza dentysty co do weryfikowania niektórych podmiotów. Wymaga to 

wyjaśnienia, ponieważ ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej wydaje 

się w tym zakresie ustawą podstawową. Z dniem 1 maja 2017 r. zostanie poczyniony jednak 

krok wstecz i nastąpi eliminacja brzmienia wprowadzonego przez ustawę o usługach zaufania 

oraz identyfikacji elektronicznej i obowiązującego od 7 października 2016 r. 

 

Bożena Langner 

Główny legislator 


