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STANOWISKO Nr 8/21/VIII 

          NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ 

z dnia  25 czerwca 2021 r.  

 

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Badań Medycznych 
oraz niektórych innych ustaw   

 

Naczelna Rada Lekarska po zapoznaniu się z projektem ustawy  o Agencji Badań 

Medycznych oraz niektórych innych ustaw, o którym powiadomił Pan Dariusz 

Salamończyk – Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu, pismem z dnia 9 czerwca 2021 r., 

znak: SPS-WP.020.178.4.2021, zwraca uwagę, na przepis art. 2, którym 

wprowadzono zmianę w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza  

i lekarza dentysty bez wcześniejszych konsultacji w tym zakresie z samorządem 

lekarzy i lekarzy dentystów.  

Projektowana zmiana dotyczy możliwości przeniesienia na Naczelną Radę Lekarską 

zadań ministra właściwego do spraw zdrowia, jako emitenta dokumentu publicznego, 

jakim jest prawo wykonywania zawodu lekarza i prawo wykonywania zawodu lekarza 

dentysty. Zaproponowane zmiany dotyczą zatem przeniesienia zadań dotyczących 

dostosowania dokumentów prawa wykonywania zawodu do warunków określonych  

w ustawie o dokumentach publicznych, w tym uzgodnienie próbnego wydruku 

blankietu prawa wykonywania zawodu, uzgodnienie wytwarzania tego dokumentu  

z producentem, podpisanie umowy z producentem oraz przekazywanie stosownych 

informacji i współpraca z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie 

określonym w ustawie o dokumentach. Pomimo że jest to sprawa niezwykle istotna 

dla samorządu lekarzy i lekarzy dentystów, zrzeszającego około 190 tys. członków, 

Minister Zdrowia przed skierowaniem projektu ustawy nie podjął z samorządem 

lekarskim żadnych rozmów dotyczących trybu i warunków przyjęcia przez Naczelną 

Radę Lekarską tego upoważnienia.  

Zastrzeżenia budzi także użyte w art. 2 projektu ustawy określenie, że Minister 

Zdrowia może upoważnić Naczelną Radę Lekarską do wykonania w jego imieniu 

niektórych zadań wynikających z ustawy o dokumentach urzędowych. Z tak 

sformułowanego przepisu wynika, że jest to jedynie upoważnienie Ministra Zdrowia, 
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a to czy z niego skorzysta i w jakim zakresie jest już arbitralną i zupełnie uznaniową 

decyzją Ministra.  

Zastrzeżenia budzi fakt, że w projekcie ustawy nie ma przepisu, który wyraźnie 

wskazywałby, że Minister Zdrowia pokrywa w całości koszty zadań przekazanych  

w tym trybie Naczelnej Radzie Lekarskiej. Nie jest przy tym wystarczające samo 

określenie poziomu wydatków na ten cel w uzasadnieniu do projektu ustawy czy 

załączonej do niej ocenie skutków regulacji. Minister Zdrowia, wskazując  

w uzasadnieniu do projektu ustawy na zabezpieczenie kwoty 7 782 tyś. na 

wydawanie, włącznie do 2029 r. prawa wykonywania zawodu w postaci kart 

poliwęglanowych nie określił, czy zabezpieczone środki w pełni pokryją koszty ich 

wydawania, czy też tylko w części. 

    

          


