
Projekt z 15.01.2023 r. 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

M I N I S T R A  Z D R O W I A )  1

z dnia ……….. 2023 r. 

w sprawie zryczałtowanych kosztów postępowania w sprawie odpowiedzialności 

zawodowej oraz kosztów obsługi organizacyjnej komisji odpowiedzialności zawodowej 

Na podstawie art. 72 ust. 5 ustawy z dnia……2023 r. o niektórych zawodach 

medycznych  

(Dz. U. … poz…..) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wysokość kosztów postępowania Komisja Odpowiedzialności Zawodowej ustala 

w orzeczeniu. 

2. Kwotę stanowiącą równowartość kosztów uiszcza się na rachunek ministra 

właściwego do spraw zdrowia.

§ 2. Koszty postępowania przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej stanowią:

1) zwrot kosztów podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów osób 

wezwanych przez Komisję Odpowiedzialności Zawodowej;

2) wynagrodzenie oraz zwrot kosztów podróży członków Komisji Odpowiedzialności 

Zawodowej;

3) wynagrodzenie za sporządzenie opinii mających znaczenie dla rozpoznania sprawy.

§ 3. Zryczałtowane koszty w postępowaniu przed Komisją Odpowiedzialności 

Zawodowej, wynoszą:

1) 84 zł za każde zakończone 100 km – w przypadku kosztów podróży osób wezwanych 

przez Komisję;

2) 35 zł za każdy nocleg – w przypadku kosztów noclegu osób wezwanych przez Komisję;

3) 154 zł za każdy dzień – w przypadku utraconych zarobków lub dochodów osób 

wezwanych przez Komisję;

4) 300 zł – w przypadku kosztów wynagrodzenia za sporządzenie opinii mających 

znaczenie dla rozpoznania sprawy, z tym że kwota ta ulega zwiększeniu o:

) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 1

Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
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a) 150 zł – w przypadku gdy opinię sporządza osoba z tytułem naukowym profesora,

b) 100 zł – w przypadku gdy opinię sporządza osoba ze stopniem naukowym doktora 

habilitowanego,

c) 60 zł – w przypadku gdy opinię sporządza osoba ze stopniem naukowym doktora.

§ 4. Wydatki związane z doręczaniem wezwań i innych pism Komisji 

Odpowiedzialności Zawodowej oraz rzecznika dyscyplinarnego oraz ze zwrotem opłat nie 

obciążają podmiotu składającego wniosek.

§ 5. Wpływy z kosztów stanowią dochód budżetu państwa.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem……. 

MINISTER ZDROWIA
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UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego  

w art. 72  ust. 5 ustawy z dnia…… 2023 r. o niektórych zawodach medycznych (Dz. U. 

poz….), zwanej dalej ,,ustawą” i ma na celu określenie, w drodze rozporządzenia, 

zryczałtowanych kosztów postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej, 

uwzględniając koszty poniesione na wynagrodzenie członków komisji orzekających w 

sprawach odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących niektóre zawody medyczne  

oraz kosztów obsługi organizacyjnej działalności komisji.

Wprowadzone rozwiązania mają na celu zrekompensowanie osobom wezwanym do 

uczestniczenia w postępowaniu przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej utraty 

dochodów i kosztów z tego tytułu, jak również odpowiednie wynagrodzenie za sporządzenie 

opinii w przypadku konieczności zasięgnięcia wiedzy eksperckiej niezbędnej do 

rozstrzygnięcia sprawy.

Proponuje się, aby przepisy rozporządzenia weszły w życie z dniem … (dniem wejścia 

w życie ustawy –  data zostanie wskazana po opublikowaniu ustawy). 

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 

597) i w związku z tym nie podlega notyfikacji. 

Projekt rozporządzenia nie wprowadza nowych rozwiązań, w stosunku do obecnie 

obowiązujących, które miałyby wpływ na sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia projektu właściwym organom  

i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu.

Jednocześnie należy wskazać, że brak jest możliwości podjęcia alternatywnych  

w stosunku do wydania projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających 

osiągnięcie zamierzonego celu.


