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stan prawny: 4 marca 2015 roku

Alert prawny
Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych
lub edukacyjnych

Dnia 26 lutego 2015 roku opublikowano ustawę o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów
naukowych lub edukacyjnych. Określa ona między innymi:

•

zasady:
◦ wykonywania procedur i przeprowadzania doświadczeń,
◦ prowadzenia działalności przez hodowców, dostawców i użytkowników,
◦ przeprowadzania kontroli hodowców, dostawców i użytkowników;

•

warunki utrzymywania zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych
oraz sposób postępowania z tymi zwierzętami;

•

zadania i kompetencje komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach.

termin wejścia w życie: 27 maja 2015 roku
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1. Najważniejsze zmiany
Komunikat Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej z dnia 26 lutego 2015 roku
Narodowy Fundusz Zdrowia, rozszerzając zakres prowadzonych weryfikacji sprawozdań za wykonane usługi, wdraża
nowe techniczne Centralne Reguły Weryfikacji. Nowe reguły wprowadzono w celu ujednolicenia zasad i kryteriów
przeprowadzanych w OW NFZ sprawdzeń oraz umożliwienia Świadczeniodawcom uporządkowania sprawozdawczości,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zaproszenie na szkolenie Narodowego Funduszu Zdrowia
Zaproszenie na szkolenia z zasad udzielania świadczeń zdrowotnych w oparciu o przepisy dyrektywy transgranicznej,
realizowane w ramach projektu systemowego pn. "Wzrost jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez
wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej", współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
•

10 - 11 marca 2015 r. - Katowice

•

24 - 25 marca 2015 r. - Kraków

•

14 - 15 kwietnia 2015 r. - Rzeszów

Stanowisko Nr 13/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku
dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób
prawnych przekazanym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów pana Jarosława Nenemana
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z dnia 25 lutego 2015 r., znak: DD6.8200.2.6.2015.MNX, nie zgłasza uwag do projektu.
Prezydium wyraża stanowisko, że nie należy pobierać podatku tam, gdzie nakładanie obciążeń podatkowych jest
sprzeczne z interesem społecznym albo zwyczajnie nieracjonalne. Opodatkowanie czynności nieodpłatnego wniesienia
przez podmiot tworzący nieruchomości i innych środków trwałych do majątku spółki powstającej z przekształcenia
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który ten majątek trwały faktycznie posiada, nie znajduje
żadnego uzasadnienia. Prezydium ponawia ponadto apel nr 5/15/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 lutego 2015 r.
w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od świadczeń uzyskiwanych przez lekarzy
w związku z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach organizowanych przez organy samorządu, podkreślając,
że również w tym wypadku nie istnieją żadne względy przemawiające za pobieraniem podatku od uczestnika szkolenia.

Stanowisko Nr 15/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie projektu Porozumienia Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego wsparcia medycznego

Samorząd lekarski uważa, że art. 4 projektowanego Porozumienia Wykonawczego powinien wyraźnie wskazywać,
że w nagłych wypadkach osobom nie wchodzącym w skład sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych świadczenia zdrowotne
w niezbędnym zakresie mogą udzielać wchodzące w skład sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych osoby wykonujące
zawody medyczne. Obecna wersja projektu określa to zbyt szeroko, wskazując ogólnie siły zbrojne Stanów
Zjednoczonych.
Art. 4 projektowanego Porozumienia Wykonawczego wskazuje, że w zakresie, który ten przepis reguluje, osobom spoza
sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych mogą być udzielane w nagłych wypadkach konieczne świadczenia zdrowotne, czyli
pomoc medyczna o charakterze fachowym, której nie można utożsamiać z tzw. pierwszą pomocą udzielaną przez osoby
nie posiadające kwalifikacji medycznych. Świadczenia zdrowotne są w Polsce udzielane przez osoby posiadające
odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w szczególności przez lekarzy, i należałoby tego wymagać także w omawianym
akcie prawnym.
Zdaniem samorządu lekarskiego projektowane Porozumienie Wykonawcze powinno wskazywać, w jaki sposób osoby,
którym udzielono świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 4, mogą dochodzić ewentualnych roszczeń wynikających
z udzielonych świadczeń. Odnosi się to także do zastosowania leków bądź wyrobów medycznych zgodnie z art. 5
Kancelaria Adwokacka SBP – Sykuna – Barczewski – Partnerzy sp. p., ul. 3 Maja 46, 81-743 Sopot
tel. +48 58 555 74 95, fax 58 765 14 29, e-mail: kancelaria@kancelariasbp.pl

Sykuna – Barczewski – Partnerzy
Kancelaria Adwokacka
kontakt: kancelaria@kancelariasbp.pl
projektowanego Porozumienia Wykonawczego.
Samorząd lekarski, nie znając treści całego projektowanego Porozumienia Wykonawczego oraz nie posiadając
informacji nt. statusu prawnego sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych przebywających w Polsce, w tym ew.
immunitetów, nie może dokonać pełnej oceny, czy osoba, której udzielono świadczeń, będzie miała takie same
możliwości faktyczne i prawne dochodzenia ewentualnych roszczeń, jak pacjent, któremu świadczeń udziela lekarz
posiadający polskie prawo wykonywania zawodu.
Ponadto, w ocenie samorządu lekarskiego wskazane byłoby przyjęcie zasady, że przebywające w Polsce siły zbrojne
Stanów Zjednoczonych przekazują odpowiednim organom polskim i aktualizują wykaz lekarzy oraz lekarzy dentystów
wchodzących w skład sił zbrojnych i udzielających na terytorium Polski świadczeń zdrowotnych. Wydaje się, że wykaz
taki powinien być przekazywany Wojskowej Izbie Lekarskiej, oczywiście z zachowaniem wszelkich wymaganych
środków poufności i bezpieczeństwa. Proponowane rozwiązanie jest analogiczne do aktualnych regulacji dotyczących
lekarzy udzielających świadczeń zdrowotnych zagranicznym ekipom sportowym przebywającym w Polsce (art. 9b
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).

2. Inne zmiany

•

Stanowisko Nr 14/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej

nad pracownikami

oraz

orzeczeń

lekarskich

wydawanych

przewidzianych w Kodeksie pracy
•

Prośba o spotkanie - pismo Prezesa NRL do Premiera RP
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celów

