
3. Ârodki funduszu leÊnego niewykorzy-
stane w danym roku kalendarzowym
stanowià dochód tego funduszu w na-
st´pnym roku kalendarzowym.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowi-
ska, na wniosek Dyrektora Generalne-
go, w drodze decyzji, ustala corocznie
Lasom Paƒstwowym wielkoÊç odpisu,
o którym mowa w ust. 1 pkt 1. Dyrek-
tor Generalny mo˝e ustalaç wielkoÊç
odpisu dla poszczególnych dyrekcji re-
gionalnych, a dyrektor regionalnej dy-
rekcji Lasów Paƒstwowych — dla po-
szczególnych nadleÊnictw.

Art. 58. 1. Ârodki funduszu leÊnego przeznacza
si´ dla nadleÊnictw na wyrównywanie
niedoborów powstajàcych przy reali-
zacji zadaƒ gospodarki leÊnej.

2. Ârodki funduszu leÊnego mogà byç
przeznaczone równie˝ na:

1) wspólne przedsi´wzi´cia jednostek
organizacyjnych Lasów Paƒstwo-
wych, w szczególnoÊci w zakresie
gospodarki leÊnej;

2) badania naukowe;

3) tworzenie infrastruktury niezb´dnej
do prowadzenia gospodarki leÊnej;

4) sporzàdzanie planów urzàdzenia la-
su;

5) prace zwiàzane z ocenà i prognozo-
waniem stanu lasów i zasobów leÊ-
nych;

6) inne zadania z zakresu gospodarki
leÊnej w lasach.

3. Ârodki funduszu leÊnego, o którym
mowa w art. 57 ust. 1 i 2, przeznacza
si´ na zalesianie gruntów niestanowià-
cych w∏asnoÊci Skarbu Paƒstwa, reali-
zacj´ zadrzewieƒ na tych gruntach i in-
ne prace zwiàzane z usuwaniem skut-

ków kl´sk i prowadzeniem gospodarki
w lasach niepaƒstwowych oraz na cele
okreÊlone w ust. 2 pkt 2 i 6 w lasach
znajdujàcych si´ w zarzàdzie parków
narodowych, a tak˝e na cele okreÊlone
w art. 13a ust. 1.

4. Dyrektor Generalny mo˝e, z wydzielo-
nej cz´Êci Êrodków funduszu leÊnego,
utworzyç fundusz stabilizacji, który zo-
stanie przeznaczony na usuwanie nad-
zwyczajnych zagro˝eƒ dla lasów w ra-
mach d∏ugookresowego cyklu produk-
cji leÊnej.

5. NadleÊnictwa zasi´gajà opinii w∏aÊci-
wych organów administracji samorzà-
dowej w zakresie rocznego planu zale-
siania gruntów niestanowiàcych w∏as-
noÊci Skarbu Paƒstwa.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807,
z póên. zm.3)) w art. 75 w ust. 1 dodaje si´ pkt 28
w brzmieniu:

„28) w art. 19a ustawy z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o la-
sach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, Nr 157,
poz. 1315, Nr 167, poz. 1399 i Nr 175, poz. 1460).”

Art. 3. Dotychczasowe akty wykonawcze wydane
na podstawie przepisów ustawy, o której mowa
w art. 1, zachowujà moc do czasu wydania nowych ak-
tów wykonawczych na podstawie przepisów ustawy,
o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniej-
szà ustawà, ale nie d∏u˝ej ni˝ przez 6 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2006 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 29 lipca 2005 r.

o zmianie ustawy o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Art. 1. W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach
piel´gniarki i po∏o˝nej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602,
z póên. zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 10d otrzymuje brzmienie:

„Art. 10d. 1. Organizatorami kszta∏cenia podyplo-
mowego piel´gniarek i po∏o˝nych,
zwanymi dalej „organizatorami kszta∏-
cenia”, mogà byç:

1) jednostki organizacyjne uprawnio-
ne na podstawie odr´bnych prze-

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 969, z 2003 r.
Nr 109, poz. 1029 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 92,
poz. 885 i Nr 173, poz. 1808.

———————
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 281, poz. 2777 oraz z 2005 r. Nr 33,
poz. 289, Nr 94, poz. 788 i Nr 143, poz. 1199.



pisów do prowadzenia kszta∏cenia
podyplomowego, w szczególno-
Êci: medyczne szko∏y wy˝sze, szko-
∏y prowadzàce dzia∏alnoÊç dydak-
tycznà i badawczà w dziedzinie
nauk medycznych, medyczne jed-
nostki badawczo-rozwojowe, 

2) inne podmioty po uzyskaniu wpisu
do w∏aÊciwego rejestru podmiotów
prowadzàcych kszta∏cenie podyplo-
mowe, zwanego dalej „rejestrem”.

2. Warunkami prowadzenia kszta∏cenia
podyplomowego sà: 

1) posiadanie programu kszta∏cenia
zgodnego z ramowym progra-
mem, a w przypadku kursów do-
kszta∏cajàcych — zgodnego z aktu-
alnym stanem wiedzy w zakresie,
którego dotyczy kurs,

2) zapewnienie kadry dydaktycznej
o kwalifikacjach odpowiednich dla
danego rodzaju kszta∏cenia,

3) zapewnienie odpowiedniej do re-
alizacji programu kszta∏cenia bazy
dydaktycznej, w tym dla szkolenia
praktycznego,

4) posiadanie wewn´trznego syste-
mu oceny jakoÊci kszta∏cenia,
uwzgl´dniajàcego narz´dzia oceny
jakoÊci kszta∏cenia oraz metody tej
oceny.”;

2) w art. 10e:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kszta∏cenie podyplomowe jest prowadzone
na podstawie programów kszta∏cenia spo-
rzàdzanych dla danego jego rodzaju i trybu
przez organizatora kszta∏cenia.”, 

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) za∏o˝enia organizacyjno-programowe okreÊ-
lajàce: rodzaj, cel i tryb kszta∏cenia, czas jego
trwania, sposób organizacji, sposób spraw-
dzania efektów kszta∏cenia, wykaz umiej´t-
noÊci zawodowych b´dàcych przedmiotem
kszta∏cenia,”;

3) w art. 10f dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Program kszta∏cenia zatwierdza si´ na okres
od 3 lat do 6 lat.

5. Ka˝da zmiana ramowego programu kszta∏ce-
nia obejmujàca zakres merytoryczny powodu-
je obowiàzek ponownego zatwierdzenia pro-
gramu kszta∏cenia w trybie okreÊlonym
w ust. 2—4.”;

4) art. 10g otrzymuje brzmienie:

„Art. 10g. Kszta∏cenie podyplomowe prowadzone
przez przedsi´biorc´ jest dzia∏alnoÊcià
regulowanà w rozumieniu przepisów

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobo-
dzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U.
Nr 173, poz. 1807, z póên. zm.2)).”;

5) w art. 10h:

a) w ust. 1:

— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:

„Podmiot inny ni˝ wymieniony w art. 10d
ust. 1 pkt 1 zamierzajàcy wykonywaç dzia∏al-
noÊç w zakresie kszta∏cenia podyplomowego
sk∏ada wniosek o wpis do rejestru, zawierajà-
cy nast´pujàce dane:”, 

— pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) oznaczenie wnioskodawcy, adres jego
miejsca zamieszkania lub siedziby oraz
numer identyfikacji podatkowej (NIP),
o ile wnioskodawca taki numer posiada,

2) form´ organizacyjno-prawnà wniosko-
dawcy,”,

— pkt 5 i 6 otrzymujà brzmienie:

„5) dat´, numer decyzji zatwierdzajàcej pro-
gram kszta∏cenia oraz okres, na jaki pro-
gram ten zosta∏ zatwierdzony,

6) miejsce prowadzenia kszta∏cenia, w od-
niesieniu do zaj´ç teoretycznych i prak-
tycznych,”,

b) w ust. 2: 

— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:

„Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1,
wnioskodawca sk∏ada oÊwiadczenie nast´-
pujàcej treÊci:”, 

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) znane mi sà i spe∏niam warunki wykony-
wania dzia∏alnoÊci w zakresie kszta∏cenia
podyplomowego, okreÊlone w ustawie
z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach piel´g-
niarki i po∏o˝nej.”.”,

c) w ust. 3:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) oznaczenie wnioskodawcy, adres jego
miejsca zamieszkania lub siedziby,”, 

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) podpis osoby uprawnionej do reprezen-
towania wnioskodawcy ze wskazaniem
imienia i nazwiska oraz pe∏nionej funk-
cji.”, 

d) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Organ prowadzàcy rejestr jest obowiàzany
dokonaç wpisu do rejestru wnioskodawcy,
w tym b´dàcego przedsi´biorcà, oraz wy-
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2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 281, poz. 2777 oraz z 2005 r. Nr 33,
poz. 289, Nr 94, poz. 788, Nr 143, poz. 1199 i Nr 175,
poz. 1460.



daç zaÊwiadczenie o tym wpisie w terminie
30 dni od dnia wp∏ywu wniosku o wpis do
rejestru wraz z oÊwiadczeniem.

3b. Je˝eli w∏aÊciwy organ nie dokona wpisu
w terminie, o którym mowa w ust. 3a, a od
dnia wp∏ywu tego wniosku do tego organu
up∏yn´∏o 40 dni, wnioskodawca mo˝e roz-
poczàç dzia∏alnoÊç po uprzednim zawiado-
mieniu o tym na piÊmie organu, który nie
dokona∏ wpisu. Nie dotyczy to przypadku,
gdy organ wezwa∏ tego wnioskodawc´ do
uzupe∏nienia wniosku o wpis nie póêniej
ni˝ przed up∏ywem 7 dni od dnia jego
otrzymania. W takiej sytuacji termin, o któ-
rym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie
odpowiednio od dnia wp∏ywu uzupe∏nie-
nia wniosku o wpis.”,

e) dodaje si´ ust. 7—10 w brzmieniu:

„7. Organ prowadzàcy rejestr odmawia wpisu
wnioskodawcy do rejestru, w przypadku
gdy:
1) wydano prawomocne orzeczenie zakazu-

jàce wnioskodawcy wykonywania dzia-
∏alnoÊci obj´tej wpisem,

2) organizatora kszta∏cenia, o którym mowa
w art. 10d ust. 1 pkt 2, wykreÊlono z reje-
stru na podstawie ust. 8 pkt 2, 5 lub
6 w okresie 3 lat poprzedzajàcych z∏o˝e-
nie wniosku.

8. Wpis organizatora kszta∏cenia, o którym
mowa w art. 10d ust. 1 pkt 2, do rejestru
podlega wykreÊleniu w przypadku: 

1) up∏ywu terminu, na jaki program zosta∏
zatwierdzony, i nieuzyskania ponownego
zatwierdzenia,

2) z∏o˝enia oÊwiadczenia, o którym mowa
w art. 10h ust. 2, niezgodnego ze stanem
faktycznym, 

3) wydania prawomocnego orzeczenia za-
kazujàcego organizatorowi kszta∏cenia,
o którym mowa w art. 10d ust. 1 pkt 2,
wykonywania dzia∏alnoÊci obj´tej wpi-
sem do rejestru,

4) likwidacji lub og∏oszenia upad∏oÊci orga-
nizatora kszta∏cenia, o którym mowa
w art. 10d ust. 1 pkt 2,

5) ra˝àcego naruszenia warunków wyma-
ganych do wykonywania dzia∏alnoÊci ob-
j´tej wpisem,

6) niezastosowania si´ do zaleceƒ pokon-
trolnych, o których mowa w art. 10v
ust. 12 pkt 1 albo art. 10y ust. 12 pkt 2,

7) z∏o˝enia przez organizatora kszta∏cenia,
o którym mowa w art. 10d ust. 1 pkt 2,
wniosku o wykreÊlenie z rejestru.

9. W przypadkach, o których mowa w ust. 8
pkt 2, 5 i 6, wykreÊlenie z rejestru nast´puje
po uprzednim podj´ciu uchwa∏y o zakazie
wykonywania dzia∏alnoÊci obj´tej wpisem
do rejestru przez organ prowadzàcy rejestr.

10. Organizator kszta∏cenia, o którym mowa
w art. 10d ust. 1 pkt 2, którego wykreÊlono
z rejestru, na podstawie ust. 8 pkt 2, 5 lub 6,
mo˝e uzyskaç ponowny wpis do tego reje-
stru nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 3 lat od
dnia podj´cia uchwa∏y o wykreÊleniu.”;

6) w art. 10i:

a) ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie: 

„4. Organizator kszta∏cenia, o którym mowa
w art. 10d ust. 1 pkt 2, jest obowiàzany zg∏a-
szaç organowi prowadzàcemu rejestr zmia-
ny danych, o których mowa w art. 10h
ust. 1, w terminie 14 dni od dnia powstania
tych zmian. 

5. Dane, o których mowa w ust. 3 i 4, organ
prowadzàcy rejestr przekazuje do Centrum
w terminie 14 dni od dnia dokonania wpisu
do rejestru.”,

b) dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:

„6. Organ prowadzàcy rejestr informuje Cen-
trum o wykreÊleniu z rejestru organizatora
kszta∏cenia, o którym mowa w art. 10d
ust. 1 pkt 2, podajàc dat´ wykreÊlenia, oraz
przesy∏a prawomocnà uchwa∏´ w tej spra-
wie w terminie 14 dni od dnia dokonania
wykreÊlenia.”;

7) w art. 10o ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Organizator kszta∏cenia, o którym mowa
w art. 10d ust. 1 pkt 2, informuje organ, o któ-
rym mowa w art. 10i ust. 1, o planowanych ter-
minach rozpocz´cia i zakoƒczenia specjalizacji
oraz kursów kwalifikacyjnych i kursów specja-
listycznych dwa razy w ciàgu roku — do dnia
30 czerwca i do dnia 31 grudnia, na kolejnych
szeÊç miesi´cy.”;

8) w art.10v: 

a) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Na podstawie ustaleƒ zawartych w proto-
kole minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia:

1) wydaje organizatorowi kszta∏cenia zale-
cenia pokontrolne majàce na celu usu-
ni´cie stwierdzonych nieprawid∏owoÊci,
okreÊlajàc termin ich wykonania, albo

2) je˝eli stwierdzi∏, ˝e organizator kszta∏ce-
nia, o którym mowa w art. 10d ust. 1
pkt 2, ra˝àco narusza warunki wykony-
wania dzia∏alnoÊci obj´tej wpisem, wy-
st´puje do organu prowadzàcego rejestr
z wnioskiem o wykreÊlenie tego organi-
zatora kszta∏cenia z rejestru.”,

b) dodaje si´ ust. 13 w brzmieniu:

„13. W przypadku stwierdzenia niewykonania
zaleceƒ pokontrolnych, o których mowa
w ust. 12 pkt 1, minister w∏aÊciwy do spraw
zdrowia wyst´puje do organu prowadzàce-
go rejestr z wnioskiem, o którym mowa
w ust. 12 pkt 2.”;
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9) art. 10y otrzymuje brzmienie:

„Art. 10y. 1. Organ prowadzàcy rejestr jest upraw-
niony do kontroli organizatorów
kszta∏cenia, o których mowa
w art. 10d ust. 1 pkt 2.

2. Kontroli podlega:

1) zapewnienie odpowiedniej do re-
alizacji programu kszta∏cenia bazy
dydaktycznej, w tym dla szkolenia
praktycznego,

2) zgodnoÊç danych obj´tych wpi-
sem do rejestru.

3. Kontrola, o której mowa w ust. 1, jest
wykonywana przez przedstawicieli
okr´gowej rady piel´gniarek i po∏o˝-
nych w∏aÊciwej dla miejsca prowa-
dzenia kszta∏cenia, a w przypadku
jednostek organizacyjnych samorzà-
du piel´gniarek i po∏o˝nych oraz
utworzonych przez nie spó∏ek han-
dlowych, w których posiadajà one
udzia∏y lub akcje, lub innych utworzo-
nych przez nie podmiotów przez
przedstawicieli Naczelnej Rady Pie-
l´gniarek i Po∏o˝nych.

4. Osoby, o których mowa w ust. 3, 
wykonujàc czynnoÊci kontrolne, za
okazaniem upowa˝nienia, majà pra-
wo:

1) wst´pu do pomieszczeƒ dydak-
tycznych,

2) wglàdu do prowadzonej przez or-
ganizatora kszta∏cenia dokumenta-
cji przebiegu kszta∏cenia,

3) ˝àdania od organizatora kszta∏ce-
nia ustnych i pisemnych wyjaÊ-
nieƒ,

4) badania opinii uczestników kszta∏-
cenia i kadry dydaktycznej.

5. Z przeprowadzonych czynnoÊci kon-
trolnych sporzàdza si´ protokó∏, który
powinien zawieraç:

1) nazw´ i adres siedziby organizato-
ra kszta∏cenia, o którym mowa
w art. 10d ust. 1 pkt 2,

2) miejsce odbywania kszta∏cenia,

3) dat´ rozpocz´cia i zakoƒczenia
czynnoÊci kontrolnych,

4) imiona i nazwiska osób wykonujà-
cych te czynnoÊci,

5) opis stanu faktycznego,

6) stwierdzone nieprawid∏owoÊci,

7) wnioski osób wykonujàcych czyn-
noÊci kontrolne,

8) dat´ i miejsce sporzàdzenia proto-
ko∏u,

9) informacj´ o braku zastrze˝eƒ albo
informacj´ o odmowie podpisania
protoko∏u przez organizatora kszta∏-
cenia, o którym mowa w art. 10d
ust. 1 pkt 2, oraz o przyczynie tej
odmowy.

6. Protokó∏ podpisujà osoby wykonujà-
ce czynnoÊci kontrolne oraz organi-
zator kszta∏cenia, o którym mowa
w art. 10d ust. 1 pkt 2.

7. Je˝eli po sporzàdzeniu protoko∏u,
a przed jego podpisaniem, organiza-
tor kszta∏cenia, o którym mowa
w art. 10d ust. 1 pkt 2, zg∏osi umoty-
wowane zastrze˝enia co do faktów
stwierdzonych w trakcie kontroli
i opisanych w protokole, osoby wy-
konujàce czynnoÊci kontrolne sà obo-
wiàzane zbadaç dodatkowo te fakty
i uzupe∏niç protokó∏.

8. Odmowa podpisania protoko∏u przez
organizatora kszta∏cenia, o którym
mowa w art. 10d ust. 1 pkt 2, nie sta-
nowi przeszkody do podpisania pro-
toko∏u przez osoby wykonujàce czyn-
noÊci kontrolne.

9. Jeden egzemplarz protoko∏u przeka-
zuje si´ organizatorowi kszta∏cenia,
o którym mowa w art. 10d ust. 1
pkt 2.

10. Osoby wykonujàce czynnoÊci kontro-
lne sà obowiàzane do zachowania
w tajemnicy informacji na temat or-
ganizacji i prowadzenia kszta∏cenia
podyplomowego oraz wyników pro-
wadzonego post´powania.

11. Organizator kszta∏cenia, o którym
mowa w art. 10d ust. 1 pkt 2, w termi-
nie 7 dni od dnia otrzymania protoko-
∏u, ma prawo do wniesienia zastrze-
˝eƒ co do sposobu przeprowadzenia
czynnoÊci kontrolnych oraz ustaleƒ
zawartych w protokole.

12. Na podstawie ustaleƒ zawartych
w protokole organ prowadzàcy re-
jestr:

1) wykreÊla organizatora kszta∏cenia,
o którym mowa w art. 10d
ust. 1 pkt 2, z rejestru — w przy-
padku stwierdzenia okolicznoÊci,
o których mowa w art. 10h ust. 8
pkt 2, 5 lub 6,

2) w innych przypadkach ni˝ okreÊlo-
ne w pkt 1 wydaje organizatorowi
kszta∏cenia, o którym mowa
w art. 10d ust. 1 pkt 2, zalecenia
pokontrolne, majàce na celu usu-
ni´cie stwierdzonych nieprawid∏o-
woÊci, i okreÊla termin ich wyko-
nania.”; 
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10) w art. 11a dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 i 3 w brzmieniu: 

„2. ZaÊwiadczenia, o których mowa w ust. 1
pkt 4 i 5, mogà byç przedk∏adane w okresie
trzech miesi´cy od dnia ich wystawienia.

3. Za wystarczajàce w stosunku do obywatela
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej,
w zakresie spe∏nienia wymagaƒ, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 4, uznaje si´ dokumenty odno-
szàce si´ do stanu zdrowia wymagane do wy-
konywania zawodu piel´gniarki w paƒstwie
cz∏onkowskim Unii Europejskiej, którego oby-
watelem jest piel´gniarka, lub w paƒstwie
cz∏onkowskim Unii Europejskiej, z którego pie-
l´gniarka przybywa; w przypadku gdy doku-
menty tego rodzaju nie sà wymagane, za wy-
starczajàce uwa˝a si´ dokumenty wydane
w tym paƒstwie odnoszàce si´ do stanu zdro-
wia.”;

11) w art. 11b dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 i 3 w brzmieniu: 

„2. ZaÊwiadczenia, o których mowa w ust. 1
pkt 4 i 5, mogà byç przedk∏adane w okresie
trzech miesi´cy od dnia ich wystawienia.

3. Za wystarczajàce w stosunku do obywatela
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej,
w zakresie spe∏nienia wymagaƒ, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 4, uznaje si´ dokumenty odno-
szàce si´ do stanu zdrowia wymagane do wy-
konywania zawodu po∏o˝nej w paƒstwie
cz∏onkowskim Unii Europejskiej, którego oby-
watelem jest po∏o˝na, lub w paƒstwie cz∏on-
kowskim Unii Europejskiej, z którego po∏o˝na
przybywa; w przypadku gdy dokumenty tego
rodzaju nie sà wymagane, za wystarczajàce
uwa˝a si´ dokumenty wydane w tym paƒstwie
odnoszàce si´ do stanu zdrowia.”;

12) w art. 11d ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, mogà
byç przedk∏adane w okresie 12 miesi´cy od
dnia ich wystawienia.”;

13) w art. 11e ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dokumenty przekazane w ramach weryfikacji
mogà byç przedk∏adane w okresie trzech mie-
si´cy od dnia ich wystawienia.”;

14) w art. 25:

a) ust. 2—5 otrzymujà brzmienie:

„2. Piel´gniarka, po∏o˝na wykonujàca indywi-
dualnà praktyk´ jest obowiàzana spe∏niaç
nast´pujàce warunki:

1) posiadaç prawo wykonywania zawodu,

2) nie mo˝e byç:

a) zawieszona w prawie wykonywania
zawodu ani ograniczona w wykonywa-
niu okreÊlonych czynnoÊci zawodo-
wych na podstawie przepisów ustawy

lub art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
19 kwietnia 1991 r. o samorzàdzie pie-
l´gniarek i po∏o˝nych (Dz. U. Nr 41,
poz. 178, z póên. zm.3)),

b) ukarana karà zawieszenia prawa wyko-
nywania zawodu,

c) pozbawiona uprawnienia do wykony-
wania zawodu orzeczeniem przez sàd
Êrodka karnego albo przez sàd lub pro-
kuratora Êrodka zapobiegawczego za-
kazu wykonywania zawodu,

3) posiadaç pomieszczenie wyposa˝one
w aparatur´ i sprz´t medyczny, w którym
b´dzie wykonywana praktyka, oraz opi-
ni´ paƒstwowego powiatowego inspek-
tora sanitarnego o spe∏nieniu warunków
umo˝liwiajàcych udzielanie okreÊlonych
Êwiadczeƒ zdrowotnych, z zastrze˝eniem
ust. 4 pkt 2 i art. 27, 

4) uzyskaç wpis do ewidencji dzia∏alnoÊci
gospodarczej.

3. Piel´gniarka, po∏o˝na wykonujàca indywi-
dualnà specjalistycznà praktyk´ jest obo-
wiàzana:
1) spe∏niaç warunki, o których mowa

w ust. 2,
2) posiadaç specjalizacj´ w dziedzinie pie-

l´gniarstwa lub innej dziedzinie majàcej
zastosowanie w ochronie zdrowia.

4. Piel´gniarka, po∏o˝na wykonujàca indywi-
dualnà praktyk´ lub indywidualnà specjali-
stycznà praktyk´ wy∏àcznie w miejscu we-
zwania jest obowiàzana:

1) spe∏niaç warunki, o których mowa
w ust. 2 pkt 1, 2 i 4, oraz, w przypadku in-
dywidualnej specjalistycznej praktyki,
warunek, o którym mowa w ust. 3 pkt 2,

2) posiadaç sprz´t medyczny umo˝liwiajàcy
udzielanie okreÊlonych Êwiadczeƒ zdro-
wotnych w miejscu zamieszkania lub sta-
∏ego pobytu pacjenta,

3) posiadaç adres praktyki oraz adres prze-
chowywania dokumentów medycznych. 

5. Piel´gniarka, po∏o˝na, która zamierza pro-
wadziç indywidualnà praktyk´, indywidual-
nà praktyk´ wy∏àcznie w miejscu wezwania,
indywidualnà specjalistycznà praktyk´ lub
indywidualnà specjalistycznà praktyk´ wy-
∏àcznie w miejscu wezwania, w celu uzyska-
nia wpisu do rejestru, o którym mowa
w ust. 1, jest obowiàzana z∏o˝yç wniosek,
który zawiera nast´pujàce informacje: 

1) imi´ i nazwisko piel´gniarki, po∏o˝nej
oraz adres jej miejsca zamieszkania,

Dziennik Ustaw Nr 175 — 10992 — Poz. 1461

———————
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1996 r. Nr 24, poz. 110 i Nr 91, poz. 410, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 62,
poz. 559, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz
z 2004 r. Nr 92, poz. 885.



2) numer prawa wykonywania zawodu pie-
l´gniarki, po∏o˝nej,

3) dane dotyczàce wyposa˝enia w aparatu-
r´ i sprz´t medyczny, a w przypadku indy-
widualnej praktyki i indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki tak˝e dane dotyczà-
ce pomieszczenia,

4) adres praktyki oraz adres przechowywa-
nia dokumentów medycznych i sprz´tu
medycznego, w przypadku wykonywania
praktyki wy∏àcznie w miejscu wezwania,

5) numer w ewidencji dzia∏alnoÊci gospo-
darczej,

6) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
o ile piel´gniarka, po∏o˝na taki numer po-
siada.”, 

b) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, pie-
l´gniarka, po∏o˝na do∏àcza nast´pujàce do-
kumenty:

1) dokument potwierdzajàcy prawo pie-
l´gniarki, po∏o˝nej do korzystania z po-
mieszczenia, w którym ma byç wykony-
wana indywidualna praktyka lub indy-
widualna specjalistyczna praktyka,

2) dokumenty potwierdzajàce prawo pie-
l´gniarki, po∏o˝nej do korzystania z po-
mieszczenia i Êrodków ∏àcznoÊci, w któ-
rym b´dà przyjmowane wezwania, b´-
dzie przechowywana dokumentacja me-
dyczna i sprz´t medyczny, w przypadku
gdy piel´gniarka, po∏o˝na ma zamiar
wykonywaç indywidualnà praktyk´ lub
indywidualnà specjalistycznà praktyk´
w miejscu wezwania,

3) opini´ o spe∏nianiu warunków umo˝li-
wiajàcych udzielanie w danym po-
mieszczeniu okreÊlonych Êwiadczeƒ
zdrowotnych wydanà przez paƒstwowe-
go powiatowego inspektora sanitarne-
go, w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce,
w którym ma byç wykonywana indywi-
dualna praktyka lub indywidualna spe-
cjalistyczna praktyka,

4) zaÊwiadczenie o wpisie do ewidencji
dzia∏alnoÊci gospodarczej.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 5,
piel´gniarka, po∏o˝na sk∏ada oÊwiadczenie
nast´pujàcej treÊci:

„OÊwiadczam, ˝e:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do reje-
stru praktyk indywidualnych lub rejestru
indywidualnych specjalistycznych prak-
tyk sà kompletne i zgodne z prawdà,

2) znane mi sà i spe∏niam warunki wykony-
wania dzia∏alnoÊci gospodarczej odpo-
wiednio w zakresie praktyki zg∏oszonej

we wniosku, okreÊlone w ustawie z dnia
5 lipca 1996 r. o zawodach piel´gniarki
i po∏o˝nej.”,

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Za równoznaczne z indywidualnà praktykà
lub indywidualnà specjalistycznà praktykà
w rozumieniu ustawy uwa˝a si´ wykonywa-
nie zawodu piel´gniarki, po∏o˝nej poza zak∏a-
dem opieki zdrowotnej na podstawie umowy
cywilnoprawnej. Przepisy ust. 1—3 stosuje
si´ odpowiednio.”; 

15) art. 25a otrzymuje brzmienie:

„Art. 25a. 1. Piel´gniarki, po∏o˝ne w celu udziela-
nia Êwiadczeƒ zdrowotnych mogà
prowadziç grupowà praktyk´ w for-
mie spó∏ki cywilnej lub partnerskiej.

2. Grupowa praktyka piel´gniarek, po-
∏o˝nych mo˝e rozpoczàç dzia∏alnoÊç
po uzyskaniu wpisu do rejestru gru-
powych praktyk prowadzonego przez
okr´gowà rad´ piel´gniarek i po∏o˝-
nych w∏aÊciwà ze wzgl´du na miejsce
wykonywania praktyki.

3. W ramach grupowej praktyki piel´-
gniarek, po∏o˝nych mogà byç udzie-
lane Êwiadczenia zdrowotne wy∏àcz-
nie przez piel´gniarki, po∏o˝ne b´dà-
ce wspólnikami spó∏ki, o której mowa
w ust. 1, spe∏niajàce warunki okreÊlo-
ne w art. 25 ust. 2 pkt 1 i 2 lub
ust. 2 pkt 1 i 2 i ust. 3 pkt 2.

4. Piel´gniarki, po∏o˝ne zamierzajàce
udzielaç Êwiadczeƒ zdrowotnych
w ramach grupowej praktyki w celu
uzyskania wpisu do rejestru, o któ-
rym mowa w ust. 2, sà obowiàzane
z∏o˝yç wniosek, który powinien za-
wieraç nast´pujàce dane:

1) list´ piel´gniarek, po∏o˝nych
wspólników spó∏ki, ze wskazaniem
imienia i nazwiska oraz pe∏nionej
funkcji osoby uprawnionej do re-
prezentowania przedsi´biorcy al-
bo wspólników spó∏ki cywilnej,

2) okreÊlone w art. 25 ust. 5
pkt 2—4 oraz dane o spe∏nieniu
przez piel´gniarki, po∏o˝ne warun-
ków, o których mowa w art. 25
ust. 2 pkt 1 i 2 lub ust. 2 pkt 1,
2 i ust. 3 pkt 2,

3) numer ewidencji dzia∏alnoÊci go-
spodarczej albo wpisu do Krajo-
wego Rejestru Sàdowego.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4,
uprawniona piel´gniarka, po∏o˝na
wspólnik spó∏ki do∏àcza dokumenty,
o których mowa w art. 25 ust. 5a
pkt 1 i 3, umow´ spó∏ki, o której mo-
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wa w ust. 1, albo jej kserokopi´ po-
twierdzonà za zgodnoÊç z orygina-
∏em, a tak˝e zaÊwiadczenie z ewiden-
cji dzia∏alnoÊci gospodarczej albo od-
pis z Krajowego Rejestru Sàdowego.

6. Wraz z wnioskiem, o którym mowa
w ust. 4, piel´gniarki, po∏o˝ne zamie-
rzajàce udzielaç Êwiadczeƒ zdrowot-
nych w ramach grupowej praktyki
sk∏adajà oÊwiadczenie nast´pujàcej
treÊci:

„OÊwiadczam, ˝e:

1) dane zawarte we wniosku o wpis
do rejestru grupowych praktyk
piel´gniarek, po∏o˝nych sà kom-
pletne i zgodne z prawdà,

2) znane mi sà i spe∏niam warunki
wykonywania dzia∏alnoÊci gos-
podarczej w zakresie grupowej
praktyki piel´gniarek, po∏o˝nych,
okreÊlone w ustawie z dnia 5 lipca
1996 r. o zawodach piel´gniarki
i po∏o˝nej.”.

7. OÊwiadczenie powinno równie˝ za-
wieraç:

1) firm´ przedsi´biorcy, jego siedzib´
i adres, a w przypadku spó∏ki cy-
wilnej imiona i nazwiska wspólni-
ków oraz ich adresy zamieszkania,

2) oznaczenie miejsca i dat´ z∏o˝enia
oÊwiadczenia,

3) podpis osoby uprawnionej do re-
prezentowania przedsi´biorcy al-
bo wspólników spó∏ki cywilnej, ze
wskazaniem imienia i nazwiska
oraz pe∏nionej funkcji. 

8. Do grupowej praktyki wykonywanej
przez piel´gniarki, po∏o˝ne wy∏àcznie
w miejscu wezwania stosuje si´ prze-
pisy ust. 4 pkt 1 i 3 oraz art. 25
ust. 4 i ust. 5a pkt 2.

9. Grupowa praktyka piel´gniarek, po-
∏o˝nych mo˝e byç wykonywana na
podstawie umowy cywilnoprawnej
zawartej z podmiotem innym ni˝ za-
k∏ad opieki zdrowotnej.

10. Wykonywanie grupowej praktyki pie-
l´gniarek, po∏o˝nych, o której mowa
w ust. 1, nie jest prowadzeniem zak∏a-
du opieki zdrowotnej.”;

16) art. 25d otrzymuje brzmienie:

„Art. 25d. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia,
po zasi´gni´ciu opinii Naczelnej Rady
Piel´gniarek i Po∏o˝nych, okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owy tryb post´powania
w sprawie dokonywania wpisów do

rejestrów indywidualnych praktyk, in-
dywidualnych specjalistycznych prak-
tyk, grupowych praktyk piel´gniarek
i po∏o˝nych, 

2) wzory wniosków o wpis do rejestrów,

3) wzory zaÊwiadczeƒ o wpisie do reje-
strów oraz sposób prowadzenia reje-
strów

— majàc na uwadze dane, jakie powin-
ny zawieraç wnioski i zaÊwiadczenia.”;

17) po art. 25d dodaje si´ art. 25e w brzmieniu:

„Art. 25e. 1. Okr´gowa rada piel´gniarek i po∏o˝-
nych, w terminie 30 dni od dnia z∏o-
˝enia wniosku, o którym mowa
w art. 25 ust. 5 lub 25a ust. 4,
i oÊwiadczenia, o którym mowa
w art. 25 ust. 5a lub art. 25a ust. 6, po
sprawdzeniu spe∏nienia warunków
wykonywania dzia∏alnoÊci w zakresie
indywidualnej praktyki, indywidual-
nej praktyki wykonywanej wy∏àcznie
w miejscu wezwania, indywidualnej
specjalistycznej praktyki, indywidual-
nej specjalistycznej praktyki wykony-
wanej wy∏àcznie w miejscu wezwania
oraz grupowej praktyki, dokonuje
wpisu do rejestru indywidualnych
praktyk, indywidualnych specjali-
stycznych praktyk lub grupowych
praktyk oraz wydaje piel´gniarce, po-
∏o˝nej lub grupowej praktyce za-
Êwiadczenie o wpisie do rejestru.

2. Je˝eli w∏aÊciwy organ nie dokona
wpisu w terminie, o którym mowa
w ust. 1, a od dnia wp∏ywu tego wnio-
sku do tego organu up∏yn´∏o 40 dni,
wnioskodawca mo˝e rozpoczàç dzia-
∏alnoÊç po uprzednim zawiadomieniu
o tym na piÊmie organu, który nie do-
kona∏ wpisu. Nie dotyczy to przypad-
ku, gdy organ wezwa∏ tego wnio-
skodawc´ do uzupe∏nienia wniosku
o wpis nie póêniej ni˝ przed up∏ywem
7 dni od dnia jego otrzymania. W ta-
kiej sytuacji termin, o którym mowa
w zdaniu pierwszym, biegnie odpo-
wiednio od dnia wp∏ywu uzupe∏nienia
wniosku o wpis.”;

18) w art. 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wymagania, jakim
powinny odpowiadaç pod wzgl´dem technicz-
nym i sanitarnym urzàdzenia i pomieszczenia,
w których mo˝na wykonywaç indywidualnà
praktyk´ i grupowà praktyk´ piel´gniarek i po-
∏o˝nych, oraz wymagania, jakim powinien od-
powiadaç sprz´t medyczny, o którym mowa
w art. 25 ust. 4 pkt 2, majàc na wzgl´dzie
w∏aÊciwy poziom udzielanych Êwiadczeƒ zdro-
wotnych oraz bezpieczeƒstwo pacjentów.”;
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19) art. 27 otrzymuje brzmienie:

„Art. 27. W przypadku gdy indywidualna praktyka,
indywidualna specjalistyczna praktyka
i grupowa praktyka piel´gniarek, po∏o˝-
nych jest wykonywana na zasadach
okreÊlonych w art. 25 ust. 8 oraz
w art. 25a ust. 9, obowiàzek spe∏nienia
warunków, o których mowa w art. 25
ust. 2 pkt 3, spoczywa na podmiocie, któ-
ry zawar∏ odpowiednià umow´, z wy∏à-
czeniem sytuacji, w której pomieszcze-
nie, sprz´t i aparatura medyczna nie sta-
nowià w∏asnoÊci tego podmiotu.”;

20) w art. 27a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Indywidualna praktyka, indywidualna specjali-
styczna praktyka oraz grupowa praktyka pie-
l´gniarek, po∏o˝nych nie mo˝e byç wykonywa-
na w zak∏adzie opieki zdrowotnej na podstawie
umowy cywilnoprawnej o udzielanie Êwiad-
czeƒ zdrowotnych.”;

21) art. 29 otrzymuje brzmienie:

„Art. 29. 1. Okr´gowa rada piel´gniarek i po∏o˝-
nych dokonuje wykreÊlenia wpisu
w rejestrze indywidualnych praktyk
lub indywidualnych specjalistycznych
praktyk w przypadku:

1) niespe∏niania warunków wykony-
wania dzia∏alnoÊci, o których mowa
w art. 25 i art. 26 ust. 1,

2) skreÊlenia piel´gniarki, po∏o˝nej z li-
sty cz∏onków okr´gowej izby pie-
l´gniarek i po∏o˝nych z przyczyn
okreÊlonych w art. 8 pkt 1 ustawy
z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samo-
rzàdzie piel´gniarek i po∏o˝nych. 

2. Okr´gowa rada piel´gniarek i po∏o˝-
nych dokonuje wykreÊlenia wpisu
w rejestrze grupowych praktyk w przy-
padku niespe∏niania warunków wyko-
nywania dzia∏alnoÊci, o których mowa
w art. 25a oraz art. 26 ust. 1.”;

22) w art. 30 w ust. 2 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmie-
nie:

„b) obserwowania czynnoÊci zwiàzanych z udzie-
laniem Êwiadczeƒ w ramach praktyki,”;

23) po art. 30 dodaje si´ art. 30a w brzmieniu:

„Art. 30a. 1. Wpis do rejestru indywidualnych
praktyk, indywidualnych specjali-
stycznych praktyk i grupowych prak-
tyk, odmowa wpisu, zmiana wpisu do
tych rejestrów oraz skreÊlenie z nich
nast´pujà w formie uchwa∏y okr´go-
wej rady piel´gniarek i po∏o˝nych.

2. Od uchwa∏, o których mowa w ust. 1,
piel´gniarce, po∏o˝nej przys∏uguje
odwo∏anie do Naczelnej Rady Pie-
l´gniarek i Po∏o˝nych, która podej-
muje w tej sprawie uchwa∏´.

3. Do uchwa∏ samorzàdu piel´gniarek
i po∏o˝nych w sprawach, o których
mowa w ust. 1, stosuje si´ przepisy
Kodeksu post´powania administra-
cyjnego odnoszàce si´ do decyzji ad-
ministracyjnych.

4. Na uchwa∏´ Naczelnej Rady Pie-
l´gniarek i Po∏o˝nych, o której mowa
w ust. 1, s∏u˝y zainteresowanemu
skarga do sàdu administracyjnego.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawo-
dach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2002 r. Nr 21,
poz. 204, z póên. zm.4)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany: 

1) w art. 5b dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Okr´gowa rada lekarska przyznaje prawo wy-
konywania zawodu lekarza dentysty osobie
b´dàcej obywatelem paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej, która posiada dyplom lub in-
ne dokumenty poÊwiadczajàce formalne kwali-
fikacje lekarza nabyte w Republice Czeskiej,
Republice S∏owackiej lub by∏ej Czechos∏owa-
cji, Êwiadczàce o rozpocz´ciu kszta∏cenia przed
dniem 1 maja 2004 r., je˝eli osoba ta przedsta-
wi zaÊwiadczenie wydane przez odpowiednie
w∏adze, ˝e wykonywa∏a zawód lekarza denty-
sty na terytorium tych paƒstw przez okres co
najmniej trzech kolejnych lat z pi´ciu lat bezpo-
Êrednio poprzedzajàcych wydanie zaÊwiadcze-
nia oraz ˝e jest uprawniona do wykonywania
zawodu lekarza dentysty na takich samych za-
sadach, jak posiadacze dyplomów lub doku-
mentów wymienionych w wykazie, o którym
mowa w art. 6b.”;

2) w art. 6:

a) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Okr´gowa rada lekarska, na wniosek lekarza
lub lekarza dentysty, wydaje:

1) zaÊwiadczenie stwierdzajàce, ˝e lekarz
lub lekarz dentysta posiada kwalifikacje
zgodne z wymaganiami wynikajàcymi
z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz
˝e posiadany dyplom, Êwiadectwo lub in-
ny dokument potwierdzajàcy posiadanie
formalnych kwalifikacji odpowiada doku-
mentom potwierdzajàcym formalne kwa-
lifikacje lekarza lub lekarza dentysty wy-
nikajàce z przepisów prawa Unii Europej-
skiej,

2) zaÊwiadczenie o przebiegu pracy zawo-
dowej,

3) inne zaÊwiadczenia wymagane przez
odpowiednie w∏adze lub organizacje in-
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nych ni˝ Rzeczpospolita Polska paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej zgodnie
z przepisami prawa Unii Europejskiej.”,

b) dodaje si´ ust. 10 w brzmieniu: 

„10. Naczelna Rada Lekarska wydaje zaÊwiad-
czenia, o których mowa w ust. 9, je˝eli nie
jest mo˝liwe ustalenie w∏aÊciwej okr´go-
wej rady lekarskiej.”;

3) w art. 9:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Lekarz, lekarz dentysta b´dàcy obywatelem
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej
czasowo przebywajàcy na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej mo˝e czasowo wyko-
nywaç zawód lekarza, lekarza dentysty bez
koniecznoÊci uzyskania prawa wykonywa-
nia zawodu lekarza albo prawa wykonywa-
nia zawodu lekarza dentysty albo bez ko-
niecznoÊci uzyskania wpisu do rejestru in-
dywidualnych praktyk lekarskich lub reje-
stru indywidualnych specjalistycznych prak-
tyk lekarskich, je˝eli ka˝dorazowo przed roz-
pocz´ciem wykonywania zawodu z∏o˝y
w okr´gowej izbie lekarskiej, w∏aÊciwej ze
wzgl´du na miejsce wykonywania zawodu:

1) pisemne oÊwiadczenie o zamiarze wyko-
nywania zawodu lekarza, lekarza denty-
sty, z podaniem miejsca i czasu jego wy-
konywania na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej, oraz

2) zaÊwiadczenie wydane przez odpowied-
nie w∏adze lub organizacje paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej stwier-
dzajàce, ˝e wykonuje zawód lekarza, leka-
rza dentysty w tym paƒstwie, oraz

3) zaÊwiadczenie wydane przez odpowied-
nie w∏adze lub organizacje paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, ˝e po-
siada jeden z dyplomów lub innych do-
kumentów poÊwiadczajàcych formalne
kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty
lub formalne kwalifikacje w zakresie da-
nej specjalnoÊci lekarskiej.”,

b) dodaje si´ ust. 8—11 w brzmieniu:

„8. Lekarz, lekarz dentysta, o którym mowa
w ust. 2, sk∏ada oÊwiadczenie, ˝e pomiesz-
czenia, urzàdzenia i sprz´t medyczny spe∏-
niajà wymagania okreÊlone w przepisach
wydanych na podstawie art. 50b ust. 3. 

9. Do lekarza, lekarza dentysty, o którym mo-
wa w ust. 2, stosuje si´ odpowiednio przepi-
sy art. 54 i 56.

10. Okr´gowa rada lekarska prowadzi ewidencj´
lekarzy, o których mowa w ust. 2, czasowo
wykonujàcych zawód na terenie jej dzia∏ania.

11. Ewidencja, o której mowa w ust. 10, prowa-
dzona jest w formie elektronicznej i zawiera
odpowiednio dane, o których mowa
w art. 50b ust. 5 pkt 2, 10 i 13.”;

4) art. 19 i 19a otrzymujà brzmienie:

„Art. 19. 1. Kszta∏cenie podyplomowe lekarzy i le-
karzy dentystów mogà prowadziç: 

1) podmioty uprawnione do prowa-
dzenia odpowiednio sta˝u podyplo-
mowego, specjalizacji lub szkolenia
w zakresie uzyskiwania umiej´tno-
Êci z zakresu w´˝szych dziedzin me-
dycyny lub udzielania okreÊlonych
Êwiadczeƒ zdrowotnych, 

2) inne podmioty ni˝ wymienione
w pkt 1 uprawnione do kszta∏cenia
podyplomowego na podstawie od-
r´bnych przepisów, w szczególno-
Êci: medyczne szko∏y wy˝sze, szko∏y
prowadzàce dzia∏alnoÊç dydaktycz-
nà i badawczà w dziedzinie nauk
medycznych, medyczne jednostki
badawczo-rozwojowe,

3) inne podmioty ni˝ wymienione
w pkt 1 i 2 po uzyskaniu wpisu w re-
jestrze podmiotów prowadzàcych
kszta∏cenie podyplomowe lekarzy
i lekarzy dentystów, zwane dalej
„organizatorami kszta∏cenia”.

2. Warunkami prowadzenia kszta∏cenia
podyplomowego sà: 

1) posiadanie planu kszta∏cenia reali-
zowanego w okreÊlonym czasie za-
wierajàcego w szczególnoÊci:

a) cel (cele) kszta∏cenia,

b) przedmiot i zakres kszta∏cenia,
zgodny z aktualnà wiedzà me-
dycznà,

c) form´ (formy) kszta∏cenia,

d) wymagane kwalifikacje uczestni-
ków,

e) sposób (sposoby) weryfikacji wy-
ników kszta∏cenia,

f) sposób potwierdzania uczestnic-
twa i ukoƒczenia kszta∏cenia,

2) zapewnienie kadry dydaktycznej
o kwalifikacjach odpowiednich dla
danego rodzaju kszta∏cenia, 

3) zapewnienie odpowiedniej do reali-
zacji programu kszta∏cenia bazy dy-
daktycznej, w tym dla szkolenia
praktycznego, 

4) posiadanie wewn´trznego systemu
oceny jakoÊci kszta∏cenia, uwzgl´d-
niajàcego narz´dzia oceny jakoÊci
kszta∏cenia oraz metody tej oceny,

5) zapewnienie udzielania Êwiadczeƒ
zdrowotnych wchodzàcych w zakres
kszta∏cenia przez uprawnione pod-
mioty i osoby posiadajàce upraw-
nienia oraz w∏aÊciwe kwalifikacje do
ich wykonywania.
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3. Spe∏nienie warunków prowadzenia
kszta∏cenia okreÊlonych w ust. 2 przez
podmioty, o których mowa w ust. 1
pkt 3, potwierdza okr´gowa rada lekar-
ska w∏aÊciwa ze wzgl´du na miejsce
prowadzenia kszta∏cenia lub Naczelna
Rada Lekarska w odniesieniu do okr´-
gowej izby lekarskiej b´dàcej organiza-
torem kszta∏cenia oraz organizatora
kszta∏cenia zamierzajàcego prowadziç
kszta∏cenie na terenie ca∏ego kraju.

Art. 19a. Kszta∏cenie podyplomowe wykonywa-
ne przez przedsi´biorc´ jest dzia∏alno-
Êcià regulowanà w rozumieniu przepi-
sów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swo-
bodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U.
Nr 173, poz. 1807, z póên. zm.5)).”;

5) w art. 19b:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organizator kszta∏cenia zamierzajàcy wyko-
nywaç dzia∏alnoÊç w zakresie kszta∏cenia po-
dyplomowego przedstawia dane potwier-
dzajàce spe∏nienie warunków, o których mo-
wa w art. 19 ust. 2, oraz sk∏ada do w∏aÊciwej
rady lekarskiej wniosek o wpis do rejestru
podmiotów prowadzàcych kszta∏cenie pody-
plomowe lekarzy i lekarzy dentystów, zwa-
nego dalej „rejestrem”, zawierajàcy dane,
o których mowa w art. 19c ust. 3 pkt 1—6.”,

b) w ust. 2:
— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje

brzmienie:
„Wraz z wnioskiem wnioskodawca sk∏ada
oÊwiadczenie nast´pujàcej treÊci:”,

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) znane mi sà i spe∏niam warunki wykony-

wania dzia∏alnoÊci w zakresie kszta∏cenia
podyplomowego lekarzy i lekarzy denty-
stów — okreÊlone w ustawie z dnia
5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i le-
karza dentysty.”.”, 

c) w ust. 3:
— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nazw´ wnioskodawcy, adres jego miejsca
zamieszkania albo siedziby,”,

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) podpis osoby uprawnionej do reprezento-

wania wnioskodawcy, ze wskazaniem
imienia i nazwiska oraz pe∏nionej funkcji.”,

d) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a i 3b w brzmieniu:
„3a. Organ prowadzàcy rejestr jest obowiàzany

dokonaç wpisu do rejestru wnioskodawcy,
w tym b´dàcego przedsi´biorcà, oraz wy-
daç zaÊwiadczenie o tym wpisie w terminie
30 dni od dnia wp∏ywu wniosku o wpis do
rejestru wraz z oÊwiadczeniem.

3b. Je˝eli w∏aÊciwy organ nie dokona wpisu
w terminie, o którym mowa w ust. 3a, a od
dnia wp∏ywu wniosku do tego organu
up∏yn´∏o 40 dni, wnioskodawca mo˝e roz-
poczàç dzia∏alnoÊç po uprzednim zawiado-
mieniu o tym na piÊmie organu, który nie
dokona∏ wpisu. Nie dotyczy to przypadku,
gdy organ wezwa∏ tego wnioskodawc´ do
uzupe∏nienia wniosku o wpis nie póêniej
ni˝ przed up∏ywem 7 dni od dnia jego
otrzymania. W takiej sytuacji termin, o któ-
rym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie
odpowiednio od dnia wp∏ywu uzupe∏nie-
nia wniosku o wpis.”,

e) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wpis do rejestru, z wyjàtkiem rejestru pro-
wadzonego przez Naczelnà Rad´ Lekarskà,
podlega op∏acie.”,

f) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, po za-
si´gni´ciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owy tryb post´powania w spra-
wach dokonywania wpisu do rejestru,
wzory dokumentów: wniosku o wpis do
rejestru, informacji o formie kszta∏cenia,
zaÊwiadczenia o wpisie do rejestru oraz
sposób prowadzenia rejestru, majàc na
wzgl´dzie koniecznoÊç ujednolicenia
dokumentacji dotyczàcej prowadzenia
kszta∏cenia podyplomowego, 

2) wysokoÊç op∏aty, o której mowa w ust. 4,
z uwzgl´dnieniem kosztów zwiàzanych
z post´powaniem w sprawie wpisu
i zmian wpisu oraz zwiàzanych z prowa-
dzeniem przez organ prowadzàcy rejestr
kontroli prowadzenia kszta∏cenia przez
organizatora kszta∏cenia.”;

6) w art. 19c:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organem prowadzàcym rejestr jest okr´go-
wa rada lekarska w∏aÊciwa dla siedziby
organizatora prowadzenia kszta∏cenia,
a w przypadku okr´gowej izby lekarskiej b´-
dàcej organizatorem kszta∏cenia Naczelna
Rada Lekarska.”, 

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Organizator kszta∏cenia obowiàzany jest
przekazaç informacj´, o której mowa
w ust. 5, równie˝ okr´gowej radzie lekar-
skiej w∏aÊciwej dla miejsca prowadzenia
kszta∏cenia, jeÊli zamierza prowadziç
kszta∏cenie na terenie nieobj´tym dzia∏a-
niem organu prowadzàcego rejestr.”,

c) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Do rejestru wpisuje si´ nast´pujàce dane:

1) numer wpisu organizatora kszta∏cenia do
rejestru,
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2) nazw´ organizatora kszta∏cenia,

3) miejsce zamieszkania albo siedzib´ i ad-
res organizatora kszta∏cenia,

4) form´ organizacyjno-prawnà organizato-
ra kszta∏cenia,

5) okreÊlenie przedmiotu, zakresu i form
kszta∏cenia podyplomowego,

6) poczàtek i koniec okresu planowanego
prowadzenia kszta∏cenia podyplomowego,

7) numer wpisu do rejestru przedsi´biorców
albo ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej
— w przypadku przedsi´biorcy,

8) numer i dat´ uchwa∏y o wpisie do reje-
stru,

9) numer i dat´ uchwa∏y o zmianie wpisu do
rejestru,

10) numer i dat´ wystawienia zaÊwiadczenia
o wpisie do rejestru,

11) daty i wyniki przeprowadzonych kontroli,
o których mowa w art. 19e,

12) dane, o których mowa w art. 19c ust. 5
pkt 1—6,

13) dat´ i numer uchwa∏y o wykreÊleniu z re-
jestru.

4. Organizator kszta∏cenia wpisany do rejestru
jest obowiàzany zg∏aszaç organowi prowa-
dzàcemu rejestr wszelkie zmiany danych,
o których mowa w ust. 3 pkt 2—7 oraz
w ust. 5 pkt 1—6, w terminie 14 dni od dnia
ich powstania.”,

d) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Organizator kszta∏cenia wpisany do rejestru
jest obowiàzany do przekazania organowi
prowadzàcemu rejestr, nie póêniej ni˝ na
30 dni przed rozpocz´ciem szkolenia, nast´-
pujàcych informacji dotyczàcych okreÊlonej
formy szkolenia:

1) przedmiotu i szczegó∏owego programu
kszta∏cenia podyplomowego,

2) terminu rozpocz´cia i zakoƒczenia kszta∏-
cenia podyplomowego,

3) miejsca i adresu kszta∏cenia podyplomo-
wego,

4) regulaminu kszta∏cenia podyplomowego
zawierajàcego w szczególnoÊci:

a) sposób i tryb kszta∏cenia,

b) zasady i tryb naboru uczestników,

c) uprawnienia i obowiàzki osób uczestni-
czàcych w kszta∏ceniu,

d) szczegó∏owy sposób weryfikacji wyni-
ków kszta∏cenia,

e) wysokoÊç op∏aty za udzia∏ w kszta∏ce-
niu,

5) szczegó∏owych danych dotyczàcych kwa-
lifikacji wyk∏adowców i innych osób pro-

wadzàcych nauczanie teoretyczne i zaj´-
cia praktyczne,

6) szczegó∏owych danych dotyczàcych kwa-
lifikacji kierownika naukowego kszta∏ce-
nia,

7) wzoru dokumentu potwierdzajàcego ukoƒ-
czenie kszta∏cenia.”;

7) art. 19d i 19e otrzymujà brzmienie:

„Art. 19d. 1. Organ prowadzàcy rejestr odmawia
wnioskodawcy wpisu do rejestru,
w przypadku gdy:

1) wydano prawomocne orzeczenie
zakazujàce wnioskodawcy wykony-
wania dzia∏alnoÊci obj´tej wpisem,

2) organizatora kszta∏cenia wykreÊ-
lono z rejestru na podstawie ust. 2
pkt 1, 4 lub 5 w okresie 3 lat po-
przedzajàcych z∏o˝enie wniosku,

3) wnioskodawca nie spe∏nia warun-
ków, o których mowa w art. 19
ust. 2.

2. Wpis organizatora kszta∏cenia do re-
jestru podlega wykreÊleniu w przy-
padku: 

1) z∏o˝enia oÊwiadczenia, o którym
mowa w art. 19b ust. 2, niezgodne-
go ze stanem faktycznym, 

2) wydania prawomocnego orzecze-
nia zakazujàcego organizatorowi
kszta∏cenia wykonywania dzia∏al-
noÊci obj´tej wpisem do rejestru,

3) likwidacji lub og∏oszenia upad∏oÊci
organizatora kszta∏cenia,

4) ra˝àcego naruszenia warunków
wymaganych do wykonywania
dzia∏alnoÊci obj´tej wpisem,

5) niezastosowania si´ do zaleceƒ
pokontrolnych, o których mowa
w art. 19e ust. 11 pkt 2,

6) z∏o˝enia przez tego organizatora
kszta∏cenia wniosku o wykreÊlenie
z rejestru.

3. W przypadkach, o których mowa
w ust. 2 pkt 1, 4 i 5, wykreÊlenie z re-
jestru nast´puje po uprzednim podj´-
ciu uchwa∏y o zakazie wykonywania
dzia∏alnoÊci obj´tej wpisem do reje-
stru przez organ prowadzàcy rejestr.

4. Organizator kszta∏cenia, którego wy-
kreÊlono z rejestru, na podstawie
ust. 2 pkt 1, 4 lub 5, mo˝e uzyskaç po-
nowny wpis do tego rejestru nie
wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 3 lat od dnia
podj´cia uchwa∏y o wykreÊleniu z re-
jestru.

5. Do uchwa∏ okr´gowej rady lekarskiej
lub Naczelnej Rady Lekarskiej w spra-
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wie wpisu, odmowy wpisu i wykreÊ-
lenia wpisu z rejestru stosuje si´
przepisy Kodeksu post´powania ad-
ministracyjnego dotyczàce decyzji
administracyjnych.

Art. 19e. 1. Organ prowadzàcy rejestr jest upraw-
niony do kontroli organizatorów
kszta∏cenia w zakresie:

1) zgodnoÊci ze stanem faktycznym in-
formacji, o których mowa w art. 19c
ust. 5,

2) spe∏niania warunków okreÊlonych
w art. 19 ust. 2,

3) prawid∏owoÊci prowadzonej doku-
mentacji przebiegu kszta∏cenia,

4) zapewnienia odpowiedniej jakoÊci
kszta∏cenia.

2. Kontrola jest przeprowadzana przez
osoby upowa˝nione przez organ pro-
wadzàcy rejestr do wykonywania czyn-
noÊci kontrolnych.

3. Osoby, o których mowa w ust. 2, wyko-
nujàc czynnoÊci kontrolne, za okaza-
niem upowa˝nienia, majà prawo:

1) wst´pu do pomieszczeƒ dydaktycz-
nych,

2) udzia∏u w zaj´ciach w charakterze
obserwatora,

3) wglàdu do prowadzonej przez orga-
nizatora kszta∏cenia dokumentacji
przebiegu kszta∏cenia,

4) ˝àdania od organizatora kszta∏cenia
ustnych i pisemnych wyjaÊnieƒ,

5) badania opinii uczestników kszta∏ce-
nia i kadry dydaktycznej.

4. Z przeprowadzonych czynnoÊci kon-
trolnych sporzàdza si´ protokó∏, który
powinien zawieraç:

1) nazw´ i adres siedziby organizatora
kszta∏cenia,

2) miejsce odbywania kszta∏cenia,

3) dat´ rozpocz´cia i zakoƒczenia czyn-
noÊci kontrolnych,

4) imiona i nazwiska osób wykonujà-
cych te czynnoÊci,

5) opis stanu faktycznego,

6) stwierdzone nieprawid∏owoÊci,

7) wnioski osób wykonujàcych czyn-
noÊci kontrolne,

8) dat´ i miejsce sporzàdzenia proto-
ko∏u,

9) informacj´ o braku zastrze˝eƒ albo
informacj´ o odmowie podpisania
protoko∏u przez organizatora kszta∏-
cenia oraz o przyczynie tej odmowy.

5. Protokó∏ podpisujà osoby wykonujàce
czynnoÊci kontrolne oraz organizator
kszta∏cenia.

6. Je˝eli po sporzàdzeniu protoko∏u,
a przed jego podpisaniem, organizator
kszta∏cenia zg∏osi umotywowane za-
strze˝enia co do faktów stwierdzonych
w trakcie kontroli i opisanych w proto-
kole, osoby wykonujàce czynnoÊci
kontrolne sà obowiàzane zbadaç do-
datkowo te fakty i uzupe∏niç protokó∏.

7. Odmowa podpisania protoko∏u przez
organizatora kszta∏cenia nie stanowi
przeszkody do podpisania protoko∏u
przez osoby wykonujàce czynnoÊci
kontrolne.

8. Jeden egzemplarz protoko∏u przekazu-
je si´ organizatorowi kszta∏cenia.

9. Osoby wykonujàce czynnoÊci kontrol-
ne sà obowiàzane do zachowania w ta-
jemnicy informacji na temat organiza-
cji i prowadzenia kszta∏cenia podyplo-
mowego oraz wyników prowadzonego
post´powania.

10. Organizator kszta∏cenia, w terminie
7 dni od dnia otrzymania protoko∏u,
ma prawo do wniesienia zastrze˝eƒ co
do sposobu przeprowadzenia czynno-
Êci kontrolnych oraz ustaleƒ zawartych
w protokole.

11. Na podstawie ustaleƒ zawartych
w protokole organ prowadzàcy rejestr:

1) wykreÊla organizatora kszta∏cenia
z rejestru — w przypadku stwierdze-
nia okolicznoÊci, o których mowa
w art. 19d ust. 2 pkt 1, 4 lub 5,

2) w innych przypadkach ni˝ okreÊlone
w pkt 1 wydaje organizatorowi
kszta∏cenia zalecenia pokontrolne,
majàce na celu usuni´cie stwierdzo-
nych nieprawid∏owoÊci, i okreÊla
termin ich wykonania.”; 

8) art. 50 i 50a otrzymujà brzmienie:

„Art. 50. 1. Lekarz mo˝e wykonywaç indywidual-
nà praktyk´ lekarskà, indywidualnà
praktyk´ lekarskà wy∏àcznie w miejscu
wezwania, indywidualnà specjalistycz-
nà praktyk´ lekarskà lub indywidualnà
specjalistycznà praktyk´ lekarskà wy-
∏àcznie w miejscu wezwania, po uzy-
skaniu wpisu odpowiednio do rejestru
indywidualnych praktyk lekarskich, in-
dywidualnych specjalistycznych prak-
tyk lekarskich, prowadzonego przez
okr´gowà rad´ lekarskà w∏aÊciwà ze
wzgl´du na miejsce wykonywania
praktyki, z zastrze˝eniem ust. 3.

2. Lekarz cz∏onek Wojskowej Izby Lekar-
skiej mo˝e wykonywaç indywidualnà
praktyk´ lekarskà, po uzyskaniu wpisu
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odpowiednio do rejestru indywidual-
nych praktyk lekarskich, indywidual-
nych specjalistycznych praktyk lekar-
skich prowadzonego przez Wojskowà
Rad´ Lekarskà.

3. Lekarz dentysta nie mo˝e wykonywaç
indywidualnej praktyki lekarskiej albo
indywidualnej specjalistycznej praktyki
lekarskiej wy∏àcznie w miejscu wezwa-
nia.

4. Lekarz wykonujàcy indywidualnà prak-
tyk´ lekarskà jest obowiàzany spe∏niaç
nast´pujàce warunki:
1) posiadaç prawo wykonywania za-

wodu,
2) nie mo˝e byç:

a) zawieszony w prawie wykony-
wania zawodu ani ograniczony
w wykonywaniu okreÊlonych
czynnoÊci medycznych na pod-
stawie przepisów ustawy lub
art. 43 ust. 1 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. o izbach lekar-
skich (Dz. U. Nr 30, poz. 158,
z póên. zm.6)),

b) ukarany karà zawieszenia prawa
wykonywania zawodu,

c) pozbawiony uprawnienia do wy-
konywania zawodu orzeczeniem
przez sàd Êrodka karnego albo
przez sàd lub prokuratora Êrodka
zapobiegawczego zakazu wyko-
nywania zawodu,

3) dysponowaç pomieszczeniem, w któ-
rym b´dzie wykonywana praktyka,
wyposa˝onym w produkty leczni-
cze, wyroby medyczne, aparatur´
i sprz´t medyczny odpowiedni 
do rodzaju i zakresu udzielanych
Êwiadczeƒ zdrowotnych, oraz posia-
daç opini´ w∏aÊciwego paƒstwowe-
go powiatowego inspektora sanitar-
nego albo w∏aÊciwego organu Woj-
skowej Inspekcji Sanitarnej o spe∏-
nieniu warunków wymaganych przy
udzielaniu okreÊlonych Êwiadczeƒ
zdrowotnych, a tak˝e Êwiadczeƒ
udzielanych w zakresie okreÊlonym
w art. 30,

4) uzyskaç wpis do ewidencji dzia∏al-
noÊci gospodarczej.

5. Lekarz wykonujàcy indywidualnà spe-
cjalistycznà praktyk´ lekarskà jest obo-
wiàzany spe∏niaç nast´pujàce warunki:

1) o których mowa w ust. 4,

2) posiadaç specjalizacj´ w dziedzinie
medycyny odpowiadajàcej rodza-
jowi i zakresowi wykonywanych
Êwiadczeƒ zdrowotnych.

6. Lekarz wykonujàcy indywidualnà prak-
tyk´ lekarskà wy∏àcznie w miejscu we-
zwania jest obowiàzany:

1) spe∏niaç warunki, o których mowa
w ust. 4 pkt 1, 2 i 4,

2) posiadaç produkty lecznicze i sprz´t
medyczny umo˝liwiajàce udzielanie
Êwiadczeƒ zdrowotnych, w tym
równie˝ w zakresie okreÊlonym
w art. 30,

3) posiadaç adres siedziby indywidual-
nej praktyki lekarskiej wykonywanej
w miejscu wezwania oraz miejsca
przyjmowania wezwaƒ i miejsca
przechowywania dokumentacji me-
dycznej oraz produktów leczniczych
i sprz´tu medycznego, o których
mowa w pkt 2.

7. Lekarz wykonujàcy indywidualnà spe-
cjalistycznà praktyk´ lekarskà wy∏àcz-
nie w miejscu wezwania jest obowià-
zany spe∏niaç warunki, o których mo-
wa w ust. 4 pkt 1, 2 i 4, ust. 5 pkt 2
i ust. 6 pkt 2 i 3.

8. Lekarz, który zamierza prowadziç in-
dywidualnà praktyk´ lekarskà, indy-
widualnà praktyk´ lekarskà wy∏àcznie
w miejscu wezwania, indywidualnà
specjalistycznà praktyk´ lekarskà lub
indywidualnà specjalistycznà praktyk´
lekarskà wy∏àcznie w miejscu wezwa-
nia, w celu uzyskania wpisu do reje-
stru, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest
obowiàzany z∏o˝yç wniosek, który za-
wiera nast´pujàce dane:

1) imi´ i nazwisko lekarza,

2) dane zawarte w dokumencie „Pra-
wo wykonywania zawodu lekarza”
lub „Prawo wykonywania zawodu
lekarza dentysty”,

3) dane o przebiegu pracy zawodowej
w ciàgu ostatnich 5 lat,

4) dane dotyczàce pomieszczenia i je-
go urzàdzenia, wyposa˝enia w pro-
dukty lecznicze i wyroby medyczne,
sprz´t i aparatur´ medycznà, rodza-
ju i zakresu udzielanych Êwiadczeƒ
zdrowotnych, w tym równie˝ w za-
kresie, o którym mowa w art. 30,

5) adres siedziby indywidualnej prakty-
ki lekarskiej lub indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej lub
adres miejsca przyjmowania we-
zwaƒ i przechowywania dokumenta-
cji medycznej, sprz´tu medycznego,
w tym równie˝ w zakresie, o którym
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mowa w art. 30, w przypadku wy-
konywania praktyki lekarskiej wy-
∏àcznie w miejscu wezwania,

6) numer ewidencji dzia∏alnoÊci go-
spodarczej.

9. Do wniosku, o którym mowa w ust. 8,
lekarz do∏àcza nast´pujàce dokumen-
ty:

1) dokument potwierdzajàcy prawo le-
karza do korzystania z pomieszcze-
nia, w którym ma byç wykonywana
indywidualna praktyka lekarska lub
indywidualna specjalistyczna prak-
tyka lekarska,

2) dokumenty potwierdzajàce prawo
lekarza do korzystania z pomiesz-
czenia i Êrodków ∏àcznoÊci, w któ-
rym b´dà przyjmowane wezwania,
b´dzie przechowywana dokumenta-
cja medyczna, sprz´t medyczny,
w przypadku gdy lekarz ma zamiar
wykonywaç indywidualnà praktyk´
lekarskà lub indywidualnà specjali-
stycznà praktyk´ lekarskà wy∏àcznie
w miejscu wezwania,

3) opini´ o spe∏nieniu warunków
umo˝liwiajàcych udzielanie w da-
nym pomieszczeniu okreÊlonych
Êwiadczeƒ zdrowotnych wydanà
odpowiednio przez paƒstwowego
powiatowego inspektora sanitarne-
go albo wojskowego inspektora sa-
nitarnego, w∏aÊciwego ze wzgl´du
na miejsce, w którym ma byç wyko-
nywana indywidualna praktyka le-
karska lub indywidualna specjali-
styczna praktyka lekarska,

4) umow´ z podmiotem Êwiadczàcym
us∏ugi w zakresie sterylizacji, w przy-
padku gdy pomieszczenie nie jest
wyposa˝one w sprz´t do sterylizacji,
a lekarz ma zamiar udzielaç Êwiad-
czeƒ zdrowotnych przy u˝yciu na-
rz´dzi i sprz´tu medycznego wyma-
gajàcego sterylizacji,

5) zaÊwiadczenie o wpisie do ewiden-
cji dzia∏alnoÊci gospodarczej.

10. Wraz z wnioskiem, o którym mowa
w ust. 8, lekarz sk∏ada oÊwiadczenie
nast´pujàcej treÊci:

„OÊwiadczam, ˝e:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do
rejestru indywidualnych praktyk le-
karskich lub rejestru indywidual-
nych specjalistycznych praktyk le-
karskich sà kompletne i zgodne
z prawdà,

2) znane mi sà i spe∏niam warunki wy-
konywania dzia∏alnoÊci gospodar-
czej w zakresie praktyki lekarskiej

zg∏oszonej we wniosku okreÊlone
w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r.
o zawodach lekarza i lekarza denty-
sty.”.

11. OÊwiadczenie powinno równie˝ za-
wieraç:

1) imi´ i nazwisko lekarza oraz jego ad-
res,

2) oznaczenie miejsca i dat´ z∏o˝enia
oÊwiadczenia. 

12. Za równoznaczne z indywidualnà
praktykà lekarskà lub indywidualnà
specjalistycznà praktykà lekarskà
w rozumieniu ustawy uwa˝a si´ wyko-
nywanie zawodu lekarza poza zak∏a-
dem opieki zdrowotnej na podstawie
umowy cywilnoprawnej.

13. W przypadku gdy indywidualna prak-
tyka lekarska lub indywidualna specja-
listyczna praktyka lekarska jest wyko-
nywana na warunkach okreÊlonych
w ust. 12, obowiàzek przedstawienia
danych, o których mowa w ust. 9
pkt 1, 3 i 4, spoczywa na podmiocie,
który ma zamiar zawrzeç z lekarzem
umow´ cywilnoprawnà, z wy∏àcze-
niem sytuacji, w której pomieszczenia,
sprz´t i aparatura medyczna nie sta-
nowià w∏asnoÊci tego podmiotu.

14. Do wykonywania zawodu lekarza, po-
legajàcego na udzielaniu konsultacji
lub uczestniczeniu w konsylium lekar-
skim, w sytuacji okreÊlonej w art. 37,
nie stosuje si´ przepisów art. 50 i 50a.

15. Do lekarzy orzeczników Zak∏adu Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych, lekarzy cz∏on-
ków komisji lekarskich Zak∏adu Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych i lekarzy rzeczo-
znawców Kasy Rolniczego Ubezpie-
czenia Spo∏ecznego nie stosuje si´
przepisów ust. 1 i art. 54. 

16. Wykonywanie funkcji lekarza koordy-
natora medycznego, w rozumieniu
ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o Paƒ-
stwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz. U. Nr 113, poz. 1207, z póên.
zm.7)), na podstawie umowy o prac´
lub na podstawie umowy cywilno-
prawnej nie jest indywidualnà prakty-
kà lekarskà lub indywidualnà specjali-
stycznà praktykà lekarskà.

17. Wykonywanie indywidualnej praktyki
lekarskiej, indywidualnej specjali-
stycznej praktyki lekarskiej nie jest
prowadzeniem zak∏adu opieki zdro-
wotnej.

Dziennik Ustaw Nr 175 — 11001 — Poz. 1461

———————
7) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 154, poz. 1801, z 2002 r. Nr 241, poz. 2073,
z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 124, poz. 1152, z 2004 r.
Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365.



Art. 50a. 1. Lekarze w celu udzielania Êwiadczeƒ
zdrowotnych mogà prowadziç grupowà
praktyk´ lekarskà w formie spó∏ki cywil-
nej lub partnerskiej, zwanà dalej „gru-
powà praktykà lekarskà”, po uzyskaniu
wpisu do rejestru grupowych praktyk
lekarskich prowadzonego przez okr´go-
wà rad´ lekarskà w∏aÊciwà ze wzgl´du
na miejsce wykonywania praktyki.

2. Lekarze cz∏onkowie Wojskowej Izby Le-
karskiej mogà prowadziç grupowà
praktyk´ lekarskà po uzyskaniu wpisu
do rejestru grupowych praktyk lekar-
skich prowadzonego przez Wojskowà
Rad´ Lekarskà.

3. Grupowa praktyka lekarska za∏o˝ona
przez lekarzy cz∏onków izb okr´gowej
i wojskowej mo˝e rozpoczàç dzia∏al-
noÊç po uzyskaniu wpisu do rejestru
grupowych praktyk lekarskich prowa-
dzonego przez okr´gowà rad´ lekarskà
w∏aÊciwà ze wzgl´du na miejsce wyko-
nywania praktyki. Lekarze cz∏onkowie
Wojskowej Izby Lekarskiej informujà
o podj´ciu tej dzia∏alnoÊci Wojskowà
Izb´ Lekarskà.

4. Lekarze zamierzajàcy udzielaç Êwiad-
czeƒ zdrowotnych w ramach grupowej
praktyki lekarskiej w celu uzyskania
wpisu do rejestrów, o których mowa
w ust. 1 i 2, sà obowiàzani z∏o˝yç wnio-
sek, który powinien zawieraç nast´pu-
jàce dane:

1) list´ lekarzy wspólników spó∏ki ze
wskazaniem imion i nazwisk wspól-
ników, ich miejsca zamieszkania oraz
imi´ i nazwisko osoby uprawnionej
do reprezentowania tej spó∏ki,

2) o spe∏nieniu przez lekarzy warun-
ków, o których mowa w art. 50 ust. 4
lub 5, oraz dane okreÊlone w art. 50
ust. 8 pkt 2—5,

3) numer ewidencji dzia∏alnoÊci go-
spodarczej albo wpisu do Krajowe-
go Rejestru Sàdowego,

4) oznaczenie miejsca i dat´ sporzà-
dzenia wniosku,

5) podpis osoby uprawnionej do re-
prezentowania spó∏ki, ze wskaza-
niem imienia i nazwiska oraz pe∏nio-
nej funkcji.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4,
uprawniony lekarz wspólnik spó∏ki do-
∏àcza dokumenty, o których mowa
w art. 50 ust. 9 pkt 1, 3 i 4, umow´
spó∏ki, o której mowa w ust. 1, albo jej
kserokopi´ potwierdzonà za zgodnoÊç
z orygina∏em, a tak˝e zaÊwiadczenie
o wpisie do ewidencji dzia∏alnoÊci go-
spodarczej albo odpis z Krajowego Re-
jestru Sàdowego.

6. Wraz z wnioskiem, o którym mowa
w ust. 4, lekarze zamierzajàcy udzielaç
Êwiadczeƒ zdrowotnych w ramach
grupowej praktyki lekarskiej sk∏adajà
oÊwiadczenie nast´pujàcej treÊci:

„OÊwiadczam, ˝e:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do
rejestru grupowych praktyk lekar-
skich sà kompletne i zgodne z praw-
dà,

2) znane mi sà i spe∏niam warunki wy-
konywania dzia∏alnoÊci gospodar-
czej w zakresie grupowej praktyki
lekarskiej, okreÊlone w ustawie
z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach
lekarza i lekarza dentysty.”.

7. OÊwiadczenie powinno równie˝ zawie-
raç:

1) firm´ przedsi´biorcy, jego siedzib´
i adres, a w przypadku spó∏ki cywil-
nej imiona i nazwiska wspólników
oraz ich adresy zamieszkania,

2) oznaczenie miejsca i dat´ z∏o˝enia
oÊwiadczenia,

3) podpis osoby uprawnionej do re-
prezentowania przedsi´biorcy albo
wspólników spó∏ki cywilnej, ze
wskazaniem imienia i nazwiska oraz
pe∏nionej funkcji. 

8. Grupowa praktyka lekarska nie mo˝e
byç wykonywana w zak∏adzie opieki
zdrowotnej na podstawie umowy cy-
wilnoprawnej o udzielanie Êwiadczeƒ
zdrowotnych.

9. Wykonywanie grupowej praktyki lekar-
skiej nie jest prowadzeniem zak∏adu
opieki zdrowotnej.”;

9) w art. 50b: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organ prowadzàcy rejestr praktyk lekar-
skich, w terminie 50 dni od dnia z∏o˝enia
wniosku, o którym mowa w art. 50 ust. 8 lub
art. 50a ust. 4, oraz oÊwiadczenia, o którym
mowa w art. 50 ust. 10 lub art. 50a ust. 6, po
sprawdzeniu spe∏nienia warunków wykony-
wania dzia∏alnoÊci w zakresie indywidualnej
praktyki lekarskiej, indywidualnej praktyki
lekarskiej wykonywanej wy∏àcznie w miej-
scu wezwania, indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej, indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej wykonywa-
nej wy∏àcznie w miejscu wezwania oraz gru-
powej praktyki lekarskiej, dokonuje wpisu
do rejestru indywidualnych praktyk lekar-
skich, indywidualnych specjalistycznych
praktyk lekarskich lub grupowych praktyk
lekarskich oraz wydaje lekarzowi lub grupo-
wej praktyce lekarskiej zaÊwiadczenie o wpi-
sie do rejestru.”, 
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b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Je˝eli organ prowadzàcy rejestr praktyk le-
karskich nie dokona wpisu w terminie,
o którym mowa w ust. 1, a od dnia wp∏ywu
tego wniosku do tego organu up∏yn´∏o
60 dni, wnioskodawca mo˝e rozpoczàç
dzia∏alnoÊç po uprzednim zawiadomieniu
o tym na piÊmie organu, który nie dokona∏
wpisu. Nie dotyczy to przypadku, gdy or-
gan wezwa∏ tego wnioskodawc´ do uzu-
pe∏nienia wniosku o wpis nie póêniej ni˝
przed up∏ywem 7 dni od dnia jego otrzy-
mania. W takiej sytuacji termin, o którym
mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpo-
wiednio od dnia wp∏ywu uzupe∏nienia
wniosku o wpis.

1b. Organ prowadzàcy rejestr praktyk lekar-
skich dokonuje wpisu bezterminowo lub
na czas ograniczony terminem wa˝noÊci
prawa wykonywania zawodu.”,

c) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wymagania, jakim powinien odpowiadaç
sprz´t medyczny, o którym mowa w art. 50
ust. 4 pkt 3.”, 

d) ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„4. Rejestr indywidualnych praktyk lekarskich,
indywidualnych specjalistycznych praktyk
lekarskich oraz grupowych praktyk lekar-
skich jest prowadzony w systemie ewiden-
cyjno-informatycznym.

5. Do rejestru wpisuje si´ nast´pujàce dane:

1) numer wpisu praktyki do rejestru,

2) imi´ i nazwisko lekarza,

3) imiona i nazwiska wspólników spó∏ki
w przypadku grupowej praktyki lekar-
skiej,

4) numer ewidencji dzia∏alnoÊci gospodar-
czej,

5) numer wpisu do okr´gowego rejestru le-
karzy i lekarzy dentystów,

6) oznaczenie rodzaju praktyki,

7) oznaczenie terminu, na jaki zosta∏ doko-
nany wpis praktyki,

8) numer i dat´ uchwa∏y o wpisie praktyki
do rejestru oraz kolejne numery i daty
uchwa∏ o zmianie wpisu,

9) numer i dat´ uchwa∏y o wykreÊleniu
praktyki,

10) adres praktyki lub adresy miejsc jej wyko-
nywania,

11) numer telefonu, faksu i adres poczty elek-
tronicznej,

12) adres miejsca przyjmowania wezwaƒ,

13) adres miejsca przechowywania dokumen-
tacji medycznej, narz´dzi i sprz´tu me-
dycznego,

14) rodzaje i zakres udzielanych Êwiadczeƒ
zdrowotnych,

15) oznaczenie organu sanitarnego oraz da-
t´ wydania opinii o spe∏nieniu warun-
ków umo˝liwiajàcych udzielanie Êwiad-
czeƒ zdrowotnych w danym pomiesz-
czeniu,

16) dat´ wizytacji lub kontroli przeprowadzo-
nej przez organ prowadzàcy rejestr prak-
tyk lekarskich,

17) numer prawa wykonywania zawodu, nu-
mer PESEL, je˝eli taki posiada, i numer
NIP, adres do korespondencji, posiadane
specjalizacje — w przypadku gdy lekarz
jest cz∏onkiem innej izby lekarskiej,

18) numer wpisu do ewidencji dzia∏alnoÊci
gospodarczej lub do Krajowego Rejestru
Sàdowego.”,

e) dodaje si´ ust. 6 i 7 w brzmieniu:

„6. Dokumenty stanowiàce podstaw´ wpisu do
rejestru gromadzi si´ i przechowuje w ak-
tach osobowych lekarza wraz z dokumenta-
mi obj´tymi okr´gowym rejestrem lekarzy
i lekarzy dentystów.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, po
zasi´gni´ciu opinii Naczelnej Rady Lekar-
skiej, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owy tryb post´powania w spra-
wach dokonywania wpisu do rejestrów
indywidualnych praktyk lekarskich, indy-
widualnych specjalistycznych praktyk le-
karskich i grupowych praktyk lekarskich,
wzory wniosków o wpis do rejestrów, za-
Êwiadczeƒ o wpisie oraz sposób prowa-
dzenia rejestrów, majàc na uwadze dane,
jakie powinny zawieraç wnioski i zaÊwiad-
czenia.”;

10) w art. 51 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Op∏ata, o której mowa w ust. 1, stanowi przy-
chód organu prowadzàcego rejestr praktyk le-
karskich, do którego dokonano wpisu.”;

11) art. 52 otrzymuje brzmienie:

„Art. 52. 1. Organ prowadzàcy rejestr praktyk le-
karskich dokonuje wykreÊlenia wpisu
praktyki z rejestru, o którym mowa
w art. 50 ust. 1 lub 2, w przypadku:

1) niespe∏niania warunków wykony-
wania dzia∏alnoÊci, o których mowa
w art. 50,

2) z∏o˝enia przez lekarza oÊwiadczenia
o zaprzestaniu wykonywania dzia-
∏alnoÊci obj´tej wpisem,

3) skreÊlenia lekarza z listy cz∏onków
okr´gowej izby lekarskiej z przyczyn
okreÊlonych w art. 13 pkt 1 ustawy
o izbach lekarskich, 

4) up∏ywu terminu wa˝noÊci wpisu.

Dziennik Ustaw Nr 175 — 11003 — Poz. 1461



2. Organ prowadzàcy rejestr praktyk le-
karskich dokonuje wykreÊlenia wpisu
praktyki z rejestru, o którym mowa
w art. 50a ust. 1 lub 2, w przypadku:

1) niespe∏nienia przez spó∏k´ warun-
ków wykonywania dzia∏alnoÊci,
o których mowa w art. 50a,

2) up∏ywu terminu wa˝noÊci wpisu.”;

12) art. 52a otrzymuje brzmienie:

„Art. 52a. Wpis do rejestru, odmowa wpisu, zmia-
na wpisu do rejestru dotyczàca zakresu
i rodzaju udzielanych Êwiadczeƒ zdro-
wotnych oraz skreÊlenie z rejestru na-
st´pujà w formie uchwa∏y organu pro-
wadzàcego rejestr praktyk lekarskich.”; 

13) art. 53 otrzymuje brzmienie:

„Art. 53. 1. Lekarz wykonujàcy indywidualnà prak-
tyk´ lekarskà lub indywidualnà specja-
listycznà praktyk´ lekarskà mo˝e za-
trudniaç osoby nieb´dàce lekarzami
do wykonywania czynnoÊci pomocni-
czych (wspó∏pracy).

2. Lekarz dentysta wykonujàcy indywidu-
alnà praktyk´ lekarskà lub indywidual-
nà specjalistycznà praktyk´ lekarskà
wpisanà na list´, o której mowa
w art. 15 ust. 6, mo˝e zatrudniaç leka-
rza dentyst´ w celu odbywania przez
niego sta˝u podyplomowego.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do indy-
widualnej praktyki lekarskiej i indywi-
dualnej specjalistycznej praktyki lekar-
skiej wykonywanej wy∏àcznie w miej-
scu wezwania lub na zasadach, o któ-
rych mowa w art. 50 ust. 12.”;

14) art. 54 otrzymuje brzmienie:

„Art. 54. 1. Nadzór nad indywidualnà praktykà le-
karskà, indywidualnà specjalistycznà
praktykà lekarskà oraz nad grupowà
praktykà lekarskà sprawuje w∏aÊciwy
organ prowadzàcy rejestr praktyk le-
karskich.

2. Organ prowadzàcy rejestr praktyk le-
karskich jest uprawniony w ramach
nadzoru do:

1) przeprowadzania czynnoÊci kontrol-
nych, a w szczególnoÊci:

a) wizytacji pomieszczeƒ, w których
udzielane sà Êwiadczenia, o któ-
rych mowa w art. 2 ust. 1 lub
ust. 2,

b) obserwowania czynnoÊci zwiàza-
nych z udzielaniem Êwiadczeƒ
w ramach praktyki lekarskiej,

c) ˝àdania informacji i udost´pnia-
nia dokumentacji medycznej,

2) wydawania zaleceƒ pokontrolnych,
majàcych na celu usuni´cie stwier-
dzonych braków i wadliwoÊci.

3. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1
i 2, na obszarze ca∏ego kraju wykonuje
Naczelna Rada Lekarska.

4. Organ prowadzàcy rejestr praktyk le-
karskich lub Naczelna Rada Lekarska,
na wniosek wojewody, organów sa-
morzàdu terytorialnego, przeka˝e in-
formacje z wykonanych czynnoÊci,
o których mowa w ust. 2.”;

15) art. 55 otrzymuje brzmienie:

„Art. 55. Organ prowadzàcy rejestr praktyk lekar-
skich przekazuje wojewodzie corocznie
wyciàg z rejestrów, o których mowa
w art. 50 i 50a, a tak˝e udziela w razie
potrzeby informacji o danych wpisanych
do tych rejestrów w∏aÊciwemu wojewo-
dzie lub organowi samorzàdu terytorial-
nego.”;

16) w art. 57 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Od uchwa∏ okr´gowych rad lekarskich lub Woj-
skowej Rady Lekarskiej w sprawach, o których
mowa w art. 5—7 ust. 1—5, art. 8 ust. 1,
art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 11 ust. 1, 2 i 4, art. 12
ust. 1 i 3—5, art. 14 i art. 52a, lekarzowi przys∏u-
guje odwo∏anie do Naczelnej Rady Lekarskiej,
która podejmuje w tej sprawie uchwa∏´.”.

Art. 3. Podmioty prowadzàce przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy kszta∏cenie podyplomowe piel´gnia-
rek i po∏o˝nych oraz lekarzy i lekarzy dentystów, które:

1) nie zosta∏y wpisane do w∏aÊciwego rejestru pod-
miotów prowadzàcych kszta∏cenie podyplomowe, 

2) na podstawie przepisów zmienionych niniejszà
ustawà majà obowiàzek uzyskania wpisu do odpo-
wiedniego rejestru

— mogà prowadziç kszta∏cenie podyplomowe bez
uzyskania tego wpisu wy∏àcznie do dnia zakoƒczenia
cyklu kszta∏cenia nast´pujàcego po dniu wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy. 

Art. 4. Bezterminowe zatwierdzenie programu
kszta∏cenia piel´gniarek i po∏o˝nych dokonane przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy uznaje si´ za wa˝ne
przez 6 lat od dnia wydania decyzji administracyjnej
o zatwierdzeniu tego programu, chyba ˝e b´dzie ko-
nieczne ponowne jego zatwierdzenie, w przypadkach
okreÊlonych w art. 10f ust. 5 ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.

Art. 5. 1. Podmioty prowadzàce przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie ustawy kszta∏cenie podyplomowe pie-
l´gniarek i po∏o˝nych oraz lekarzy i lekarzy dentystów
wpisane do w∏aÊciwych rejestrów podmiotów prowa-
dzàcych kszta∏cenie podyplomowe uznaje si´ za wpi-
sane do tych rejestrów zgodnie z wymaganiami okreÊ-
lonymi niniejszà ustawà.
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2. Podmioty wykonujàce przed dniem wejÊcia w ˝y-
cie ustawy praktyk´ piel´gniarki, po∏o˝nej, praktyk´ le-
karza, lekarza dentysty wpisane do w∏aÊciwego rejestru
praktyk piel´gniarek, po∏o˝nych, rejestru praktyk lekar-
skich uznaje si´ za wpisane do tych rejestrów zgodnie
z wymaganiami okreÊlonymi niniejszà ustawà.

3. ZaÊwiadczenia o wpisie do rejestrów, o których
mowa w ust. 1 i 2, wydane przed dniem wejÊcia w ˝y-
cie ustawy, zachowujà wa˝noÊç. 

Art. 6. Lekarz, o którym mowa w art. 64 ust. 2 usta-
wy zmienianej w art. 2, mo˝e uzyskaç tytu∏ specjalisty
pierwszego stopnia lub tytu∏ specjalisty drugiego
stopnia nie póêniej ni˝ w terminie 2 lat od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 7. Post´powania wszcz´te i niezakoƒczone
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy prowadzi si´ na
podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 8. Akty wykonawcze wydane na podsta-
wie art. 19b ust. 6 i art. 50b ust. 4 ustawy z dnia 5 grud-
nia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie aktów wyko-
nawczych wydanych na podstawie art. 19b ust. 6
i art. 50b ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o za-
wodach lekarza i lekarza dentysty, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez
12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy.

Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1 pkt 20 i art. 2
pkt 8, w zakresie art. 50a ust. 8, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2006 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 29 lipca 2005 r.

o zmianie niektórych ustaw w zwiàzku ze zmianami w podziale zadaƒ i kompetencji 
administracji terenowej

Art. 1. W ustawie z dnia 28 marca 1933 r. o grobach
i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311,
z póên. zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) po art. 1 dodaje si´ art. 1a w brzmieniu: 

„Art. 1a. Zadania, o których mowa w art. 4 ust. 1
i 2 oraz art. 5, sà zadaniami z zakresu ad-
ministracji rzàdowej.”;

2) u˝yty w art. 4 w ust. 1 i 2, w ró˝nym przypadku,
wyraz „W∏adza” zast´puje si´ u˝ytymi w odpo-
wiednim przypadku wyrazami „Wójt (burmistrz,
prezydent miasta)”;

3) u˝yty w art. 5 dwukrotnie wyraz „w∏adzy” zast´pu-
je si´ wyrazem „wojewody”;

4) w art. 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Groby i cmentarze wojenne pozostajà pod
opiekà Paƒstwa; zwierzchni nadzór nad nimi
sprawuje minister w∏aÊciwy do spraw kultu-
ry i ochrony dziedzictwa narodowego, z za-
chowaniem uprawnieƒ przys∏ugujàcych
zwiàzkom wyznaniowym oraz wójtom (bur-
mistrzom, prezydentom miast) na podstawie
ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmenta-

rzach i chowaniu zmar∏ych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 23, poz. 295, z póên. zm.2)).”,

b) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochro-
ny dziedzictwa narodowego mo˝e, w drodze
porozumienia, powierzyç gminie obowiàzek
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
z jednoczesnym przekazaniem odpowied-
nich funduszy, je˝eli gmina nie przejmie te-
go obowiàzku bezp∏atnie.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochro-
ny dziedzictwa narodowego mo˝e powie-
rzyç fundacjom, stowarzyszeniom i instytu-
cjom spo∏ecznym, za ich zgodà, obowiàzek
utrzymania grobów i cmentarzy wojen-
nych.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodo-
wym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r.
Nr 171, poz. 1396, z póên. zm.3)) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1959 r. Nr 11, poz. 62, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1420.

———————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. 
Nr 137, poz. 1302, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808, Nr 202,
poz. 2065 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 10,
poz. 69, Nr 64, poz. 565 i Nr 163, poz. 1362.
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