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Co nowego w prawie? – lipiec 2016 

 

Marzena Pytlarz 

Kancelaria PPC Legal w Katowicach 

 

 

 

1 lipca  

 Karta praw lekarza i lekarza dentysty 

Śląska Izba Lekarska, przy współpracy z Okręgową Izbą Lekarską w 

Krakowie, wydała Kartę praw lekarza, czyli zbiór praw lekarzy i lekarzy 

dentystów. Karta zawiera podstawowe regulacje prawne dotyczące 

zawodu lekarza i lekarza dentysty, wynikające m.in. z Konstytucji, 

Kodeksu cywilnego, Kodeksu karnego, Kodeksu Etyki Lekarskiej, ustawy 

o izbach lekarskich i ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Dokument 

tworzy wybór przepisów z 12 aktów prawnych. 

 

6 lipca 

 Powrót staży podyplomowych 

Zgodnie z projektem nowelizacji Ustawy o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty przyjętej 6 lipca przez rząd, dla lekarzy i lekarzy dentystów ma 

zostać przywrócony staż podyplomowy, z którego zrezygnowano w 2011 

r. 

Zgodnie z projektem nowelizacji, młodzi lekarze będą odbywać staż 

podyplomowy pod kierunkiem opiekuna, czyli lekarza specjalisty albo 

lekarza dentysty wykonującego zawód przez co najmniej 5 lat. Stażyści w 

trakcie stażu podyplomowego będą mieli pełne prawo wykonywania 

zawodu, czyli – pod nadzorem opiekuna – otrzymają m.in. uprawnienia 

do wystawiania recept, wydawania opinii i orzeczeń lekarskich.  

Przyjęto, że lekarz stażysta, który nie ukończył lub nie odbył stażu 

podyplomowego w ciągu 5 lat od uzyskania prawa wykonywania zawodu, 

będzie mógł go odbyć na podstawie umowy o szkolenie zawartej z 

podmiotem prowadzącym staż. Czas trwania stażu nie zostanie 

przedłużony, jeśli od dnia uzyskania prawa wykonywania zawodu 

upłynęło 5 lat. Trzeba go będzie ponownie odbyć w całości ze względu na 

dynamiczny rozwój wiedzy medycznej, wymagający jej aktualizowania i 

konieczność zdobywania nowych umiejętności. 

Zgodnie z projektem noweli, cudzoziemcy nie będący obywatelami Unii 

Europejskiej (mający wizę lub pozwolenie na pobyt czasowy w Polsce), 

ubiegający się o odbycie stażu podyplomowego w naszym kraju, będą go 

odbywali na podstawie umowy cywilnoprawnej (o staż podyplomowy) 
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zawartej z jednostką uprawnioną do jego prowadzenia. Przewidziano też 

ułatwienie polegające na tym, że obywatele polscy i państw 

członkowskich UE studiujący medycynę w języku obcym (w Polsce i za 

granicą) będą mogli ubiegać się o prawo wykonywania zawodu w Polsce 

bez konieczności zdawania egzaminu z języka polskiego, jeżeli 

przedstawią dokument potwierdzający jego znajomość. Przyjęcie tych 

regulacji oznacza, że czas na załatwienie koniecznych formalności będzie 

krótszy. 

Projektowana nowela umożliwia także dostęp do pytań i zadań 

egzaminacyjnych z Lekarskiego Egzaminu Końcowego, Lekarsko-

Dentystycznego Egzaminu Końcowego oraz Państwowego Egzaminu 

Specjalistycznego z lat ubiegłych osobom, które chcą do nich przystąpić. 

 

7 lipca  

Nowe limity miejsc na kierunkach lekarskich i lekarsko-

dentystycznych 

7 lipca 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 

29 czerwca 2016 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i 
lekarsko-dentystyczny. W sumie będzie o 940 więcej miejsc dla 

przyszłych lekarzy i lekarzy dentystów. Na kierunku lekarsko-

dentystycznym limit uległ zwiększeniu o 28 miejsc. 

 

8 lipca 

Dentyści mogą stosować botoks 

8 lipca 2016 r. NRL wydała stanowisko Nr 38/16/P-VII, zgodnie z którym 

dentyści są w pełni uprawnieni do stosowania toksyny botulinowej oraz 

implantów tkankowych, np. kwasu hialuronowego, hydroksyapatytu 

wapnia, kwasu polimlekowego. 

 

Prezydium NRL przypomina, że rolą lekarza i lekarza dentysty jest przede 

wszystkim udzielanie świadczeń zdrowotnych, a te w świetle przepisów 

prawa mają głównie charakter terapeutyczny. Jednak prawo dopuszcza i 

takie, które tego warunku nie spełniają (na przykład czynności 

podejmowane na zlecenie organów prowadzących postępowanie cywilne 

lub karne dla celów dowodowych). Dlatego NRL przyjmuje, że lekarze i 

lekarze dentyści – zgodnie z prawem – są uprawnieni do wykonywania 

także zabiegów, które nie służą leczeniu i nie są wskazane wprost w 

przepisach. 

 

11 lipca 

Ograniczona tajemnica lekarska 
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11 lipca br. Prezydent RP podpisał Ustawę o zmianie ustawy – Kodeks 

postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz 
ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.  

 

Ustawa ogranicza tajemnicę lekarską i wprowadza jawność spraw 

karnych dotyczących błędów medycznych. Do tej pory z tajemnicy 

lekarskiej po śmierci pacjenta mógł zwolnić tylko sąd, na wniosek 

prokuratora. Po wejściu w życie noweli wystarczy zgoda na ujawnienie 

tajemnicy lekarskiej przekazana przez osoby bliskie zmarłego. W 

rozumieniu art. 3. ust. 1 pkt. 2. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku 

Praw Pacjenta, do osób bliskich zalicza się małżonek, krewny lub 

powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, osoba pozostająca we 

wspólnym pożyciu, osoba wskazana przez pacjenta lub przedstawiciel 

ustawowy. Co ważne, osoba bliska, która wyrazi zgodę na ujawnienie 

tajemnicy, może określić jej zakres, ale ujawnienie nie będzie mogło mieć 

miejsca, jeśli sprzeciwi mu się inna osoba bliska. 

 

15 lipca 

Nowości dla dentystów w Ustawie o działalności leczniczej  

15 lipca 2016 r. weszła w życie Ustawa zmieniająca ustawę o działalności 
leczniczej, która wprowadza w życie istotne nowości dla lekarzy oraz 

lekarzy dentystów. Kierownicy podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą mają obowiązek dostosowania swojej działalności, statutów i 

regulaminów organizacyjnych do zmienionych przepisów w terminie do 

31 grudnia 2017 r. Najważniejsze zmiany to: 

 wprowadzenie zakazu zbywania akcji i udziałów w spółkach 

kapitałowych z udziałem skarbu państwa lub samorządu, jeśli w 

wyniku zbycia podmioty te straciłyby większościowy pakiet akcji 

lub udziałów; 

 zwolnienie indywidualnych praktyk lekarskich wyłącznie w 

zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem 

leczniczym prowadzącym ten zakład i indywidualnych 

specjalistycznych praktyk lekarskich wyłącznie w zakładzie 

leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym 

prowadzącym ten zakład z obowiązku posiadania regulaminu 

organizacyjnego; 

 zwolnienie z obowiązku przedkładania organowi prowadzącemu 

rejestr polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej; 

 zastąpienie określenia „przedsiębiorstwo” określeniem „zakład 

leczniczy” oraz ujednolicenia terminologii polegającej na 

zastąpieniu określenia „ujemny wynik finansowy” określeniem 

„strata netto”; 



4 
 

 zastąpienie upoważnienia ministra zdrowia do ustalania standardów 

postępowania medycznego upoważnieniem do wydawania 

standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej; 

 odstąpienie od obowiązku przedkładania organowi prowadzącemu 

rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą opinii 

sanitarnej wydanej przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 

zakresie spełniania warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i 

instalacyjnych przez pomieszczenia i urządzenia podmiotu 

leczniczego; 

 wprowadzenie zasady, że konkurs na stanowisko zastępcy 

kierownika w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą 

przeprowadza kierownik tego podmiotu, a nie podmiot tworzący. 

 

15 lipca 

Brak obowiązku zgłaszania do PIP zatrudnionych na podstawie 

umów cywilnoprawnych 

Od 15 lipca 2016 r. przestał obowiązywać przepis o konieczności 

zgłaszania do PIP oraz organom samorządu lekarskiego informacji o 

liczbie osób wykonujących zawód medyczny na podstawie umów 

cywilnoprawnych lub jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy 

zawarł umowę cywilnoprawną. Do tej pory obowiązek przekazywania 

(raz na kwartał) informacji o pracownikach wykonujących zawód 

medyczny spoczywał na kierownikach podmiotów leczniczych. Nowe 

regulacje wynikają z modyfikacji Ustawy o działalności leczniczej, którą 

wprowadza Ustawa z 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności 

leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 916). 

 

26 lipca 

Likwidacja NFZ 

26 lipca br. minister Konstanty Radziwiłł przedstawił założenia reformy 

systemu opieki zdrowotnej i nakreślił perspektywę czasową ich 

wdrożenia. Od 2018 roku opiekę zdrowotną w Polsce będzie zapewniać 

Narodowa Służba Zdrowia. Będzie ona finansowana z budżetu państwa i 

obejmie wszystkich pacjentów – w tym także wykluczonych przez obecny 

system, którzy nie mają teraz prawa korzystania z pomocy medycznej 

opłacanej ze środków publicznych. Reforma zakłada sukcesywny wzrost 

nakładów publicznych na zdrowie. Do 2025 roku mają one osiągnąć 6% 

PKB. 

 

Zmiany mają objąć 5 głównych obszarów, którymi są: 

 system zarządzania i finansowania opieki zdrowotnej, 

 organizacja leczenia szpitalnego, 

 zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia, 
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 podstawowa opieka zdrowotna oraz 

 zdrowie publiczne. 

 

Wprowadzone zostaną zapowiedziane wcześniej zmiany systemowe: 

likwidacja NFZ-u (jego zadania przejmie Ministerstwo Zdrowia) i zmiana 

sposobu finansowania służby zdrowia. Środki na jej funkcjonowanie 

zostaną zabezpieczone na rachunku Państwowego Funduszu Celowego 

„Zdrowie”. Będzie on częścią budżetu państwa, a jego środkami będzie 

dysponował minister zdrowia. Po likwidacji Narodowego Funduszu 

Zdrowia zdecydowana część jego kompetencji zostanie przekazana 

ministrowi zdrowia. Zadania regionalne związane z finansowaniem 

świadczeń zdrowotnych będą realizowane przez nowo utworzone 

Wojewódzkie Urzędy Zdrowia, podległe pionowo ministrowi, a poziomo 

– wojewodzie. 

 

Jednym z elementów reformy będzie utworzenie Urzędu Zdrowia 

Publicznego, mającego integrować cały rozproszony obecnie system 

zarządzania zdrowiem publicznym w Polsce. W jego skład weszłyby 

instytucje, które dziś działają na rzecz zdrowia Polaków, takie jak: 

Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Agencja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych czy Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 

Narkomanii. Urząd Zdrowia Publicznego odpowiadałby także za 

realizację Narodowego Programu Zdrowia. 

 

Zmiany, które zostały zapowiedziane przez ministerstwo, będą wdrażane 

stopniowo, w sposób gwarantujący pacjentom bezpieczeństwo zdrowotne, 

a lecznicom – niezakłócone funkcjonowanie. Pierwsza część reformy, 

dotycząca finansowania szpitali i podstawowej opieki zdrowotnej, 

zostanie wprowadzona w lipcu 2017 roku. Od 1 stycznia 2018 roku nie 

będzie już NFZ, służba zdrowia będzie finansowana z budżetu państwa. 

Powstanie także Urząd Zdrowia Publicznego (UZP), który zintegruje 

podmioty odpowiedzialne za promocję i profilaktykę zdrowotną. UZP 

będzie realizował zadania związane z Narodowym Programem Zdrowia. 

 

28 lipca 

Zamówienia publiczne po nowemu 

28 lipca br. wchodzi w życie Ustawa z 22 czerwca 2016 r. o zmianie 

ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, 

która ma na celu implementację do polskiego prawa zapisów nowych 

dyrektyw unijnych.  

 

Wprowadza ona szereg przepisów, które mają przede wszystkim 

uelastycznić i uprościć procedury udzielania zamówień publicznych, m.in. 
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poprzez wykorzystanie negocjacji jako sposobu doprecyzowania 

warunków kontraktowych z wykonawcami, tak aby zamówienie jak 

najlepiej spełniało potrzeby zamawiającego. Ponadto nowe przepisy 

uwzględniają szerokie stosowanie kryteriów pozacenowych i ograniczenie 

możliwości korzystania z kryterium najniższej ceny. Nowela wprowadza 

także obowiązek stosowania umów o pracę, kiedy charakter pracy tego 

wymaga i obowiązkowe stosowanie klauzul społecznych. 

 

 

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. 

 


