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Co nowego w prawie? – czerwiec 2016 

 

 

Marzena Pytlarz 

Kancelaria PPC Legal w Katowicach 

 

 

 

1 czerwca 

Nowa stawka za kopiowanie dokumentacji medycznej 

Od 1 czerwca 2016 r. maksymalna stawka opłaty za jedną stronę wyciągu 

lub odpisu dokumentacji medycznej nie może przekraczać 8,36 zł, a za 

stronę kopii papierowej dokumentacji medycznej – 84 gr. 

 

4 czerwca 

Powołano zespół do spraw zdrowia jamy ustnej dzieci 

4 czerwca 2016 r. weszło w życie zarządzenie ministra zdrowia, 

powołujące zespół do spraw opracowania rozwiązań na rzecz poprawy 

stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci. Zadaniem zespołu jest stworzenie i 

wdrożenie koncepcji stomatologicznej opieki zdrowotnej nad dziećmi. 

Eksperci mają czas na zaprezentowanie strategii do końca lipca br. 

 

W skład zespołu weszli:  

przewodnicząca:  

Dagmara Korbasińska, dyrektor Departamentu Matki i Dziecka w 

Ministerstwie Zdrowia  

 

członkowie : 

1. prof. Maria Borysewicz Lewicka, 

2. prof. Urszula Kaczmarek, 

3. Krzysztof Klichowicz, 

4. Marta Klimkowska-Misiak, 

5. Marek Michalak (Rzecznik Praw Dziecka), 

6. prof. Dorota Olczak-Kowalczyk, 

7. przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i 

Taryfikacji, 

8. przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w 

Ministerstwie Zdrowia, 

9. przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, 

10. przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej, 

11. przedstawiciel Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego. 
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7 czerwca 

Jawne testy LEK, LDEK i PES 

W dniu 7 czerwca 2016 r. Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył wniosek 

Naczelnej Rady Lekarskiej złożony 30 stycznia 2015 r. przez Prezesa 

NRL Macieja Hamankiewicza o zbadanie zgodności z Konstytucją 

przepisów Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, które 

uniemożliwiają lekarzom dostęp do pytań z Lekarskiego Egzaminu 

Końcowego (LEK), Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego 

(LDEK) oraz Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES). 

 

Trybunał Konstytucyjny uwzględnił wniosek złożony przez NRL. W 

wyroku Trybunał orzekł, że: publiczny dostęp do testów z egzaminów, 
które już się odbyły, nie wkracza w wolności i prawa innych osób i 

podmiotów gospodarczych, nie zagraża też porządkowi publicznemu, 
bezpieczeństwu lub ważnemu interesowi gospodarczemu państwa. 

Zdaniem Trybunału testy PES, LEK i LDEK, jako informacja wytworzona 

przez organ publiczny, są objęte zakresem prawa do informacji 
publicznej. Należy je traktować jako dokumenty, o których mowa w art. 61 
ust. 2 Konstytucji.  

 

W ocenie Trybunału, publiczny dostęp do testów z egzaminów, które już 

się odbyły, nie wkracza w wolności i prawa innych osób i podmiotów 

gospodarczych, nie zagraża też porządkowi publicznemu, bezpieczeństwu 

lub ważnemu interesowi gospodarczemu państwa. Nie mieści się również 

w katalogu wyjątków wskazanych w ustawie o dostępie do informacji, 

czyli nie narusza prywatności osoby fizycznej lub tajemnicy 

przedsiębiorcy. 

 

13 czerwca 

Interpelacja poselska w sprawie opodatkowania nieodpłatnych 

szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów 

W piśmie z 13 czerwca br. wiceminister finansów Leszek Skiba 

ustosunkował się do interpelacji posła Krzysztofa Sitarskiego w sprawie 

zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych świadczeń uzyskiwanych przez lekarzy i lekarzy dentystów, w 

związku z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach organizowanych 

przez organy samorządu zawodowego. 

 

Według wiceministra finansów zwolnienia nie będzie, gdyż jego zdaniem 

obowiązujące Przepisy Ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych nie przewidują możliwości uwzględnienia w kosztach 

uzyskania przychodów ze stosunku pracy innych, faktycznie poniesionych 
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wydatków,  niż dotyczących dojazdu do zakładu pracy środkami 

komunikacji publicznej. 

 

Wiceminister finansów podkreślił, że przychód w postaci nieodpłatnych 

szkoleń powinien podlegać opodatkowaniu podatkiem PIT, gdyż: 

1. wynika on z nieodpłatnych świadczeń, z których pracownik 

skorzystał dobrowolnie, 

2. świadczenia te przyniosły mu wymierną korzyść lub pozwalają na 

zaoszczędzenie wydatków. 

 

Minister przyznał, że co prawda  istnieje możliwości zwolnienia z 

podatku wartości świadczeń przyznanych pracownikowi  na podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych, ale nie dotyczy to podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych przyznanych przez samorządy zawodowe, a więc i samorząd 

zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów. Według Leszka Skiby bez 

znaczenia jest również fakt, że samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy 

dentystów finansuje szkolenia z obowiązkowych składek członków. 

 

Minister wspomniał również, że wprowadzenie zwolnienia jedynie w 

przypadku szkoleń organizowanych przez samorząd zawodowy lekarzy i 

lekarzy dentystów skutkowałoby podobnymi żądaniami ze strony np. 

pielęgniarek, czy prawników. 

 

16 czerwca 

Odwołanie wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej 

16 czerwca Naczelna Rada Lekarska odwołała, zdecydowaną większością 

głosów, dr n. med. Agnieszkę Ruchałę-Tyszler ze stanowiska 

wiceprezesa, które pełniła od kwietnia 2014 roku. Tym samym przestała 

ona także pełnić funkcję przewodniczącej Komisji Stomatologicznej. 

 

Rada podała nazwiska osób, które będą zastępowały Agnieszkę Ruchałę-

Tyszler do czasu wyboru nowego wiceprezesa. Zadania wynikające z 

uchwały prezydium z 11 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału zadań 

pomiędzy prezesem, wiceprezesami oraz innymi członkami prezydium 

Naczelnej Rady Lekarskiej przejęła tymczasowo Jolanta Szczurko. 

Natomiast zadania Komisji Stomatologicznej wynikające z uchwały 

Naczelnej Rady Lekarskiej z 12 lutego 2010 r. w sprawie składu, zasad 

działania i zadań Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej 

będzie wypełniał Andrzej Baszkowski. 

 

21 czerwca 

Projekt Ustawy w sprawie minimalnego wynagrodzenia pracowników 

podmiotów leczniczych 
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21 czerwca na posiedzeniu Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony 

Zdrowia Konstanty Radziwiłł przedstawił Projekt Ustawy w sprawie 
minimalnego wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych.   

 

Zgodnie z zapowiedziami ministra i sugestiami związków zawodowych, 

minimalne pensje dla poszczególnych grup zawodowych mają być 

skorelowane z „przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w 

gospodarce narodowej”. Będą one stanowiły iloczyn tego wynagrodzenia 

i odpowiedniego wskaźnika ustalonego dla poszczególnych grup 

zawodowych. 

 

Projekt MZ wprowadziłby gwarantowane minimalne kwoty wynagrodzeń 

zasadniczych przysługujących pracownikom medycznym udzielającym 

świadczeń opieki zdrowotnej, którzy są zatrudnieni na podstawie umów o 

pracę w podmiotach leczniczych (niezależnie od źródła finansowania i 

formy organizacyjnej danego podmiotu). Docelowe minimalne 

wynagrodzenia zasadnicze brutto miałyby wynosić: dla lekarzy ze 

specjalizacją – 4,8 tys. zł, dla lekarzy bez specjalizacji – 3,98 tys., dla 

pielęgniarek i położnych z tytułem magistra ze specjalizacją – 3,21 tys. zł; 

dla pielęgniarek i położnych bez specjalizacji – 2,4 tys. zł, a dla 

techników medycznych i pokrewnych – 2,4 tys. zł. Projekt określi także 

kolejne etapy dochodzenia do określonych w Ustawie minimalnych 

wynagrodzeń zasadniczych, by mogły one osiągnąć docelową wysokość 

do końca 2021 r. 

 

Projekt Ustawy jest obecnie przedmiotem uzgodnień międzyresortowych i 

szerokich konsultacji publicznych. 

 

21 czerwca 

Za protezy niespełniające swojej funkcji odpowiada dentysta 

W wyroku Sądu Rejonowego w Gdyni (sygn. akt I C 1047/13) 

opublikowanym 21 czerwca 2016 r. czytamy, iż pacjent udowodnił w 

sądzie, że wykonane protezy nie spełniają przypisanej im funkcji. Mimo 

wielu wizyt w gabinecie stomatologicznym (przez okres siedmiu 

miesięcy) wartość użytkowa protez nie poprawiała się. Dlatego pacjent 

udał się do przychodni protetycznej (w ramach świadczeń finansowanych 

przez Narodowy Fundusz Zdrowia), gdzie wykonano mu nowe protezy, 

sprawę zaś skierował do sądu. Sąd orzekł, że: 

1. niezgodne ze sztuką lekarską jest wyrażanie zgody 

przez dentystę na samodzielne korekty prac protetycznych przez 

protetyka;  
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2. u powoda przed protezowaniem należało wykonać rtg. 

panoramiczne kontrolne, a następnie usunąć resztki korzeni 

niewidocznych w badaniu klinicznym;  

3. powód posiadał uzębienie resztkowe – przetrwał korzeń zęba 43, 

który doprowadził do powstania przetoki ropnej w żuchwie podczas 

użytkowania protezy (przetoka u osoby cierpiącej na reumatyzm, 

choroby nerek i serca stanowi zagrożenie dla zdrowia);  

4. błędem było pobranie przez pozwaną wycisku w tym samym dniu, 

w którym dokonała usunięcia pacjentowi w żuchwie zębów 

(protezy wydane przez pozwaną pacjentowi nie miały cech protez 

natychmiastowych, które z reguły mają charakter tymczasowy i 

spełniają jednocześnie funkcję opatrunku w miejscu ekstrakcji);  

5. nie było przekazania odpowiedniej informacji pisemnej pacjentowi 

w kwestii instruktażu korzystania z protez (nie miało to 

bezpośredniego wpływu na wysokość zasądzonego roszczenia, ale 

był to dodatkowy element potwierdzający nieakceptowalny poziom 

staranności lekarza). 

 

Sąd podkreślił, że w niniejszej sprawie doszło do zawinionego przez 

lekarza dentystę nienależytego wykonania obowiązku kontraktowego, ale 

zaistniał również błąd diagnostyczny (niewykonanie niezbędnego rtg. 

panoramicznego), stanowiący popełnienie czynu zabronionego (co ma 

wpływ na rozstrzygnięcie o zadośćuczynieniu za krzywdę). Do 

obowiązków lekarzy (lekarzy dentystów) należy bowiem podjęcie takiego 

sposobu postępowania (diagnostyki i leczenia), który ma gwarantować nie 

tylko przewidywalny efekt w postaci wyleczenia, ale przede wszystkim 

ma nie narażać pacjentów na pogorszenie stanu zdrowia. Mając powyższe 

na uwadze, Sąd zasądził na rzecz pacjenta 2390 zł uznając, że protezy nie 

spełniają przypisanej im funkcji oraz zagrażają jego zdrowiu. 

  

27 czerwca 

Korekta wyceny punktowej w zakresie stomatologia dziecięca 

27 czerwca 2016 r. prezes NFZ wydał Zarządzenie nr 51/2016/DSOZ 
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i 

realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne. 

 

W § 15 Zarządzenia nr 94/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia z 23 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania 
i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju 
leczenie stomatologiczne został dodany ust. 4: „W przypadku świadczeń 

udzielonych dzieciom do ukończenia 18. r. ż. w ramach zakresów: 
świadczenia ogólnostomatologiczne oraz świadczenia 
ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. r. ż, 
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wprowadza się współczynnik korygujący wycenę punktową świadczenia, 

określoną w katalogu zakresów i świadczeń stomatologicznych – 1,2.”. 

 

Przepisy Zarządzenia dotyczą postępowań w sprawie zawarcia lub 

zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 1 lipca 2016 

r. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w 

życie zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. 

 

 

Marzena Pytlarz – prawniczka w kancelarii PPC Legal, doktorantka na 

Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, autorka 

licznych publikacji m.in. z zakresu prawa medycznego i farmaceutycznego. 

   


