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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 23 października 2009 r.

o izbach lekarskich

(druk nr 689 )

USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY

(Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.)

Art. 9.
1. Lekarz o odpowiednio wysokich kwalifikacjach, nieposiadający prawa wykonywania

zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale posiadający to prawo w innym
państwie, może prowadzić teoretyczne i praktyczne nauczanie zawodu lekarza lub brać
udział w konsylium lekarskim i wykonywać zabiegi, których potrzeba wynika z tego
konsylium lub programu nauczania, jeżeli:

1) został zaproszony przez lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, każdorazowo po uzyskaniu zgody właściwej
okręgowej rady lekarskiej, lub

2) został zaproszony przez lekarza wykonującego zawód w zakładzie opieki
zdrowotnej, każdorazowo po uzyskaniu zgody kierownika tego zakładu i właściwej
okręgowej rady lekarskiej, lub

3) został zaproszony przez szpital kliniczny lub medyczną jednostkę naukową, która
informuje o tym właściwą okręgową radę lekarską.

2. Lekarz, lekarz dentysta będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
który posiada prawo do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty w innym niż
Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, może czasowo i
okazjonalnie wykonywać zawód lekarza, lekarza dentysty bez konieczności uzyskania
prawa wykonywania zawodu lekarza albo prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty
albo bez konieczności uzyskania wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich
lub rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, jeżeli złoży w
okręgowej izbie lekarskiej właściwej ze względu na miejsce zamierzonego wykonywania
zawodu:

1) pisemne oświadczenie o zamiarze tymczasowego i okazjonalnego wykonywania
zawodu lekarza, lekarza dentysty, z podaniem miejsca i, o ile to możliwe, czasu jego
wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz

2) dokument potwierdzający obywatelstwo, oraz
3) zaświadczenie wydane przez właściwe organy państwa członkowskiego Unii

Europejskiej, stwierdzające, że posiada w tym państwie prawo do wykonywania
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zawodu lekarza lub lekarza dentysty, które w czasie składania oświadczenia nie jest
zawieszone lub ograniczone, i że wykonuje zawód lekarza, oraz

4) dokument potwierdzający kwalifikacje formalne lekarza lub lekarza dentysty.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, składa się przed rozpoczęciem po raz

pierwszy wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ponawia w
każdym roku, w którym lekarz lub lekarz dentysta zamierza wykonywać w sposób
tymczasowy i okazjonalny zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Lekarz, lekarz dentysta, o którym mowa w ust. 2, dokumenty określone w ust. 2 pkt 2-4
przedstawia właściwej okręgowej radzie lekarskiej przed rozpoczęciem po raz pierwszy
wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz każdorazowo w
przypadku istotnej zmiany zawartych w nim informacji.

5. Lekarz, lekarz dentysta, o którym mowa w ust. 2, z chwilą złożenia oświadczenia oraz
dokumentów, o których mowa w ust. 2, zostaje wpisany do rejestru lekarzy tymczasowo i
okazjonalnie wykonujących zawód prowadzonym przez właściwą okręgową radę
lekarską.

6. Rejestr, o którym mowa w ust. 5, jest prowadzony w formie ewidencyjno-informatycznej
i zawiera następujące dane:

1) numer wpisu do rejestru;
2) tytuł zawodowy;
3) imiona i nazwisko;
4) płeć;
5) datę urodzenia;
6) miejsce urodzenia;
7) obywatelstwo;
8) numer dokumentu tożsamości;
9) nazwę i oznaczenie dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu

lekarza w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Rzeczpospolita
Polska;

10) posiadane specjalizacje;
11) miejsce, okres, formę i zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach

tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli ich określenie jest możliwe;

12) datę wystawienia zaświadczenia przez okręgową radę lekarską o spełnieniu przez
niego obowiązku złożenia oświadczenia;

13) adres do korespondencji.
7. Okręgowa rada lekarska dokonuje wpisu lekarza, lekarza dentysty do rejestru, o którym

mowa w ust. 6, oraz wydaje lekarzowi, lekarzowi dentyście zaświadczenie o spełnieniu
przez niego obowiązku złożenia zaświadczenia oraz dokumentów, o których mowa w ust.
2. Wpis do rejestru oraz wydanie zaświadczenia nie może powodować opóźnień lub
utrudnień w tymczasowym i okazjonalnym wykonywaniu zawodu.

8. Okręgowa rada lekarska, każdorazowo, w okresie, kiedy lekarz lub lekarz dentysta
tymczasowo i okazjonalnie wykonuje zawód na terenie jej działania, może zwracać się do
właściwych organów państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym lekarz ten
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posiada prawo do wykonywania zawodu, o przekazanie informacji potwierdzających, że
wykonuje on zawód w tym państwie zgodnie z prawem i że nie był karany w związku z
wykonywaniem zawodu.

9. Przepis art. 6a ust. 4 stosuje się odpowiednio.
10. Lekarz, lekarz dentysta, o którym mowa w ust. 2, składa oświadczenie, że pomieszczenia,

urządzenia i sprzęt medyczny, jeżeli je posiada, spełniają wymagania określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 50b ust. 3.

11. Do lekarza, lekarza dentysty, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy
art. 54 i 56.

12. Okręgowa rada lekarska każdorazowo może ocenić tymczasowy i okazjonalny charakter
wykonywania zawodu, uwzględniając jego okres, częstotliwość, regularność i ciągłość.

13. Lekarz, o którym mowa w ust. 2, jest zwolniony z obowiązku rejestracji w Zakładzie
Ubezpieczeń Społecznych w celu dokonywania rozliczeń związanych z tymczasowym i
okazjonalnym wykonywaniem zawodu lekarza. W takim przypadku lekarz informuje o
tymczasowym i okazjonalnym wykonywaniu zawodu na piśmie właściwy ze względu na
miejsce wykonywania zawodu oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo, przed
rozpoczęciem wykonywania czynności zawodowych albo, w nagłych wypadkach, po ich
wykonaniu.

[14. Do lekarza, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 29 i 40 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, z późn. zm.).]

<14. Do lekarza, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 31 i 45
ustawy z dnia 23 października 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr …, poz. …).>

Art. 48.
1. Lekarz wykonujący zawód może być powołany przez uprawniony organ do udzielania

pomocy lekarskiej w celu zwalczania skutków katastrof, epidemii i klęsk żywiołowych
na czas ich trwania.

2. Zasady i tryb powołania lekarza w sytuacji, o której mowa w ust. 1, określają odrębne
przepisy.

<Art. 48a.
1. Lekarz wykonujący zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) w zakładzie opieki zdrowotnej,
2) w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej

praktyki lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej
- podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody
wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych.

2. Przepis ust. 1 nie narusza przepisów art. 120 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy.

3. Spełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, ustala się na podstawie polisy lub
innego dokumentu ubezpieczenia, potwierdzającego zawarcie umowy tego
ubezpieczenia, wystawionego przez zakład ubezpieczeń.
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4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy czynności zawodowych, których
obowiązek ubezpieczenia wynika z przepisów o zakładach opieki zdrowotnej oraz
przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych.

Art. 48b.
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi,
w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym
mowa w art. 48a, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę
gwarancyjną, biorąc pod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu oraz zakres
wykonywanych czynności.>


