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S P R A W O Z D A N I E  
 

KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA  

ORAZ KOMISJI ZDROWIA 

 

o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o lekarzu sądowym (druk nr 222) 
 
 
 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 73 ust. 2 regulaminu Sejmu skierował w dniu 21 lutego 

2008 r. powyższy projekt ustawy do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji 

Zdrowia do pierwszego czytania. 

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisja Zdrowia po przeprowadzeniu 

pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na wspólnym posiedzeniu w dniu 

26 lutego 2008 r.  

wnoszą: 
 

W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy.  
 
 
Warszawa, dnia 26 lutego 2008 r. 
 
 
   Przewodniczący Komisji                                                       Przewodniczący Komisji  
             Zdrowia                                                               Sprawiedliwości i Praw Człowieka
   
 
      /-/ Bolesław Piecha                                                                 /-/ Ryszard Kalisz 
 
                                                               Sprawozdawca  
                                                             
 
                                                             /-/ Wojciech Wilk 
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Projekt 

 

 

 

 

USTAWA 

z dnia    2008 r. 

 

o zmianie ustawy o lekarzu sądowym 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. Nr 123, poz. 849) 
po art. 28 dodaje się art. 28a w brzmieniu: 

„Art. 28a. 1. W okresie do dnia 31 grudnia 2008 r. lekarzem sądowym w 
rozumieniu ustawy jest również inny lekarz dopuszczony przez 
prezesa sądu okręgowego do wykonywania czynności lekarza 
sądowego

2. Dopuszczenie do wykonywania czynności lekarza sądowego od-
bywa się na podstawie zarządzenia prezesa sądu okręgowego, w 
przypadku niemożności zawarcia dostatecznej liczby umów o wy-
konywanie czynności lekarza sądowego. 

3. Do lekarza dopuszczonego do wykonywania czynności lekarza 
sądowego nie stosuje się art. 5 ust. 1 pkt 4-6, art. 6, art. 7 i art. 
15.”. 

 

Art. 2. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
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