
SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI KADENCJA

Warszawa, dnia 26 września 2006 r. Druk nr 233 A

SPRAWOZDANIE

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI

PAŃSTWOWEJ

o uchwalonej przez Sejm w dniu 8 września 2006 r.

ustawie o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów

wykonawczych

Marszałek Senatu dnia 13 września 2006 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniach w dniach 20 i 26 września 2006 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

(-) Jerzy Szmit



p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów

wykonawczych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 8 września 2006 r.

ustawy o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych,

wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 1 w pkt 5 w lit. a skreśla się wyrazy "albo można je rozsypać w ogrodzie pamięci

urządzonym na terenie cmentarza";

2) w art. 18 w pkt 2, art. 17 otrzymuje brzmienie:

"Art. 17. 1. Lekarz może uzyskać świadectwo potwierdzające posiadanie umiejętności

z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych

świadczeń zdrowotnych, zwane dalej "świadectwem".

2. Lekarz uzyskuje świadectwo po odbyciu szkolenia i zdaniu egzaminu

państwowego po jego zakończeniu.

3. Warunki prowadzenia szkolenia, w tym wysokość opłat za szkolenie, określa

umowa zawarta pomiędzy podmiotem prowadzącym szkolenie a lekarzem.

4. Szkolenie może prowadzić podmiot wpisany na listę podmiotów

uprawnionych do szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu

węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń

zdrowotnych, zwaną dalej "listą", prowadzoną przez ministra właściwego do

spraw zdrowia, który spełnia następujące warunki:

1) zobowiąże się do przeprowadzenia szkolenia zgodnie z programem

zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia;
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2) zapewnia prowadzenie szkolenia przez co najmniej trzech lekarzy

posiadających świadectwo umiejętności lub tytuł specjalisty albo

specjalizację drugiego stopnia w odpowiedniej lub pokrewnej dziedzinie

medycyny;

3) udziela świadczeń zdrowotnych odpowiedniego rodzaju, w odpowiednim

zakresie i liczbie, umożliwiających zrealizowanie programu umiejętności

określonej liczbie lekarzy lub zawarł w tym zakresie umowę z podmiotem,

który udziela takich świadczeń;

4) dysponuje odpowiednim sprzętem i aparaturą medyczną niezbędną do

realizacji zadań dydaktycznych określonych programem umiejętności.

5. Minister właściwy do spraw zdrowia odmawia, w drodze decyzji

administracyjnej, wpisu na listę, jeżeli podmiot nie spełnia warunków,

o których mowa w ust. 4.

6. Minister właściwy do spraw zdrowia jest uprawniony do kontroli podmiotów

wpisanych na listę w zakresie spełniania wymogów, o których mowa w ust. 4.

Do przeprowadzenia kontroli stosuje się odpowiednio przepisy art. 19e

ust. 2-10.

7. Na podstawie ustaleń dokonanych w trakcie kontroli minister właściwy do

spraw zdrowia wydaje podmiotowi wpisanemu na listę zalecenia pokontrolne,

mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, i określa termin

ich wykonania.

8. W przypadku niewykonania zaleceń pokontrolnych w wyznaczonym terminie

minister właściwy do spraw zdrowia skreśla, w drodze decyzji

administracyjnej, podmiot z listy.

9. Przeprowadzenie egzaminu państwowego i wydawanie świadectwa należy do

zadań Centrum Egzaminów Medycznych.

10. Koszty przeprowadzenia egzaminu państwowego i wydania świadectwa

ponosi lekarz.

11. Minister właściwy do spraw zdrowia może uznać program szkolenia

odbytego za granicą za równoważny z programem, o którym mowa w ust. 4

pkt 1.

12. Lekarz, który uzyskał świadectwo, informuje o tym właściwą okręgową radę

lekarską, która wpisuje informacje o tym fakcie do okręgowego rejestru

lekarzy.

13. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady

Lekarskiej, określa, w drodze rozporządzenia:
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1) rodzaje umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub

udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, w których można uzyskać

świadectwo;

2) kwalifikacje, jakie powinien posiadać lekarz zamierzający odbyć

szkolenie;

3) tryb przygotowywania i zatwierdzania programów szkoleń;

4) tryb wpisywania na listę i sposób jej prowadzenia;

5) tryb przeprowadzenia egzaminu oraz wysokość opłaty za jego

przeprowadzenie;

6) wysokość opłaty za wydanie świadectwa;

7) szczegółowe warunki i tryb uznawania szkoleń odbytych za granicą;

8) sposób ewidencjonowania wydanych świadectw

- uwzględniając aktualny stan wiedzy medycznej i konieczność zapewnienia

prawidłowego przebiegu szkolenia i egzaminów w tym zakresie.

14. Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady

Lekarskiej oraz Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych określa,

w drodze rozporządzenia, wykaz umiejętności uprawniających do

samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej

w laboratorium uwzględniając odpowiedni poziom wiedzy i umiejętności w

zakresie wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej.";

3) - w art. 28 wyrazy "art. 4 ust. 2 i 3" zastępuje się wyrazami "art. 4 ust. 2 – 4";

4) w art. 34 w pkt 2, w art. 22 w ust. 3 po wyrazie "zakażeń" dodaje się wyrazy ", chorób

zakaźnych"; .

5) w art. 36:

a) w lit. a, w ust. 1 skreśla się wyrazy "i urzędach organów samorządu terytorialnego",

b) w lit. c, w ust. 2 skreśla się wyrazy "i urzędach organów samorządu terytorialnego";

6) skreśla się art. 41;

7) w art. 44 skreśla się użyte dwukrotnie wyrazy "art. 184 ust. 3 ustawy zmienianej

w art. 2,".
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T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u

..........................................................................................................................................................


