Dziennik Ustaw Nr 219

— 17257 —

Elektronicznie
podpisany przez
Mariusz
Lachowski
Data: 2009.12.22
22:52:36 +01'00'

Poz. 1708

ov
.pl

1708
USTAWA

z dnia 2 grudnia 2009 r.
o izbach lekarskich1)
Rozdzia∏ 1

3) lekarz — lekarza i lekarza dentyst´;

Art. 1. Ustawa okreÊla zadania, zasady dzia∏ania
i organizacj´ izb lekarskich oraz prawa i obowiàzki
cz∏onków izb lekarskich.

4) prawo wykonywania zawodu — prawo wykonywania zawodu lekarza, prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty;

Art. 2. 1. Cz∏onkowie izb lekarskich stanowià samorzàd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów.

5) prezes rady lekarskiej — prezesa okr´gowej rady
lekarskiej i Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej;

2. Samorzàd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów reprezentuje osoby wykonujàce zawody lekarza
i lekarza dentysty, sprawuje piecz´ nad nale˝ytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu
publicznego i dla jego ochrony.

6) rada lekarska — okr´gowà rad´ lekarskà i Naczelnà Rad´ Lekarskà;

7) rzecznik odpowiedzialnoÊci zawodowej — okr´gowego rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej
i Naczelnego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej;
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Przepisy ogólne

3. Samorzàd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów jest niezale˝ny w wykonywaniu swoich zadaƒ
i podlega tylko przepisom prawa.
4. Okr´gowà izb´ lekarskà i Wojskowà Izb´ Lekarskà stanowià lekarze wpisani na odpowiednià list´
cz∏onków.
5. Naczelnà Izb´ Lekarskà tworzà cz∏onkowie jej
organów.

Art. 3. 1. Jednostkami organizacyjnymi samorzàdu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów sà okr´gowe izby lekarskie, Wojskowa Izba Lekarska i Naczelna Izba Lekarska, które dzia∏ajà przez organy okreÊlone w ustawie.
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2. Jednostki organizacyjne samorzàdu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów posiadajà osobowoÊç
prawnà. Siedzibà Naczelnej Izby Lekarskiej i jej organów jest miasto sto∏eczne Warszawa.

8) samorzàd lekarzy — samorzàd zawodowy lekarzy
i lekarzy dentystów;
9) sàd — sàd powszechny i sàd wojskowy;

10) sàd lekarski — okr´gowy sàd lekarski i Naczelny
Sàd Lekarski.
2. Ilekroç w ustawie jest mowa o paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej, nale˝y przez to rozumieç
równie˝ paƒstwo cz∏onkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) — stron´ umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacj´ Szwajcarskà.
Rozdzia∏ 2

Zadania i zasady dzia∏ania samorzàdu lekarzy
oraz prawa i obowiàzki jego cz∏onków

3. Obszar dzia∏ania poszczególnych okr´gowych
izb lekarskich, ich liczb´ i siedziby ustala Naczelna Rada Lekarska na wniosek okr´gowych zjazdów lekarzy,
uwzgl´dniajàc zasadniczy podzia∏ terytorialny paƒstwa.

Art. 5. Zadaniem samorzàdu lekarzy jest w szczególnoÊci:

4. Wojskowa Izba Lekarska dzia∏a na obszarze kraju na zasadach okreÊlonych w ustawie dla okr´gowej
izby lekarskiej. Siedzibà Wojskowej Izby Lekarskiej
jest miasto sto∏eczne Warszawa.

2) sprawowanie pieczy nad nale˝ytym i sumiennym
wykonywaniem zawodu lekarza;

Art. 4. 1. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) izba lekarska — okr´gowà izb´ lekarskà, Wojskowà Izb´ Lekarskà i Naczelnà Izb´ Lekarskà;
2) komisja rewizyjna — okr´gowà komisj´ rewizyjnà
i Naczelnà Komisj´ Rewizyjnà;

———————
1)

Niniejszà ustawà zmienia si´ ustaw´ z dnia 5 grudnia
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

1) ustanawianie zasad etyki lekarskiej oraz dbanie
o ich przestrzeganie;

3) przyznawanie prawa wykonywania zawodu oraz
uznawanie kwalifikacji lekarzy, b´dàcych obywatelami paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej,
zamierzajàcych wykonywaç zawód lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) zawieszanie i pozbawianie prawa wykonywania
zawodu oraz ograniczanie w wykonywaniu zawodu;
5) prowadzenie post´powania w przedmiocie odpowiedzialnoÊci zawodowej lekarzy;
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22) wspó∏praca z towarzystwami naukowymi, uczelniami, instytutami i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicà;
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6) prowadzenie post´powania w przedmiocie niezdolnoÊci do wykonywania zawodu lekarza lub
w przedmiocie niedostatecznego przygotowania
do wykonywania zawodu;

Poz. 1708

7) prowadzenie lub udzia∏ w organizowaniu doskonalenia zawodowego lekarzy;

8) opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kszta∏cenia przed- i podyplomowego lekarzy i w innych zawodach medycznych;

9) przewodniczenie komisjom przeprowadzajàcym
konkursy na stanowisko ordynatora i uczestnictwo w konkursach na inne stanowiska w ochronie
zdrowia, je˝eli odr´bne przepisy tak stanowià;
10) opiniowanie kandydatur lekarzy na stanowiska
lub funkcje, je˝eli odr´bne przepisy tak stanowià;

24) wykonywanie innych zadaƒ okreÊlonych w odr´bnych przepisach.

Art. 6. 1. Lekarz zamierzajàcy wykonywaç zawód,
któremu okr´gowa rada lekarska przyzna∏a prawo wykonywania zawodu, zostaje równoczeÊnie wpisany na
list´ cz∏onków tej izby lekarskiej.
2. W razie wykonywania zawodu na obszarze
dwóch lub wi´cej okr´gowych izb lekarskich, lekarz
uzyskuje wpis na list´ cz∏onków w wybranej przez siebie okr´gowej izbie lekarskiej.

3. Lekarz, który przez co najmniej pó∏ roku zamierza dodatkowo wykonywaç zawód na obszarze okr´gowej izby lekarskiej, której nie jest cz∏onkiem, jest
obowiàzany powiadomiç o tym okr´gowà rad´ lekarskà tej izby.
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11) prowadzenie rejestrów lekarzy, rejestrów praktyk
lekarskich i rejestrów podmiotów prowadzàcych
kszta∏cenie podyplomowe lekarzy oraz rejestrów
lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujàcych
zawód lekarza;

23) zarzàdzanie majàtkiem i dzia∏alnoÊcià gospodarczà izb lekarskich;

12) opiniowanie warunków pracy i p∏ac lekarzy;
13) integrowanie Êrodowiska lekarskiego;

4. Lekarz wpisany na list´ cz∏onków okr´gowej
izby lekarskiej, który:

14) dzia∏ania na rzecz ochrony zawodu lekarza, w tym
wyst´powanie w obronie godnoÊci zawodu lekarza oraz interesów indywidualnych i zbiorowych
cz∏onków samorzàdu lekarzy;

1) przez okres d∏u˝szy ni˝ 5 lat nie wykonywa∏ zawodu,

15) zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowotnoÊci spo∏eczeƒstwa, polityki zdrowotnej paƒstwa oraz organizacji ochrony zdrowia;

— jest obowiàzany powiadomiç o zamiarze podj´cia
wykonywania zawodu w∏aÊciwà okr´gowà rad´ lekarskà.

16) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczàcych ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza bàdê wyst´powanie o ich wydanie;

5. Lekarz posiadajàcy prawo wykonywania zawodu, ale niewykonujàcy zawodu, mo˝e na swój wniosek zostaç wpisany na list´ cz∏onków okr´gowej izby
lekarskiej w∏aÊciwej ze wzgl´du na miejsce zamieszkania.

17) prowadzenie badaƒ dotyczàcych ochrony zdrowia
i wykonywania zawodu lekarza;
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18) udzielanie zainteresowanym lekarzom informacji
dotyczàcych ogólnych zasad wykonywania zawodu, zasad etyki lekarskiej, a tak˝e o przepisach dotyczàcych ochrony zdrowia;

19) prowadzenie instytucji samopomocowych i innych
form pomocy materialnej dla lekarzy i ich rodzin;
20) wspó∏dzia∏anie z organami administracji publicznej, zwiàzkami zawodowymi oraz innymi organizacjami w kraju i za granicà w sprawach dotyczàcych ochrony zdrowia i warunków wykonywania
zawodu lekarza;
21) wspó∏dzia∏anie z samorzàdami zawodów medycznych i innymi organizacjami reprezentujàcymi zawody medyczne w kraju i za granicà oraz organami
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej, na zasadach okreÊlonych w art. 6a ust. 2 i 2a ustawy z dnia
5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z póên. zm.2));
———————
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120,
Nr 40, poz. 323, Nr 76, poz. 641 i Nr 219, poz. 1706.

2) mia∏ zawieszone prawo wykonywania zawodu

6. Lekarz b´dàcy ˝o∏nierzem w czynnej s∏u˝bie
wojskowej, na czas tej s∏u˝by, podlega wpisowi na list´ cz∏onków Wojskowej Izby Lekarskiej.
7. Lekarze, o których mowa w ust. 6, mogà po
zwolnieniu z zawodowej s∏u˝by wojskowej pozostaç
cz∏onkami Wojskowej Izby Lekarskiej o ile sà oficerami rezerwy lub oficerami w stanie spoczynku.
8. W stosunku do lekarzy pe∏niàcych zawodowà
s∏u˝b´ wojskowà wpisanych na list´ cz∏onków Wojskowej Izby Lekarskiej nie stosuje si´ przepisu art. 5
pkt 12 oraz art. 11.
Art. 7. 1. SkreÊlenie z listy cz∏onków okr´gowej
izby lekarskiej nast´puje na skutek:
1) przeniesienia si´ lekarza do innej okr´gowej izby
lekarskiej;
2) z∏o˝enia przez lekarza oÊwiadczenia o zrzeczeniu
si´ prawa wykonywania zawodu lekarza, z wyjàtkiem przypadku gdy przeciwko temu lekarzowi toczy si´ post´powanie w przedmiocie odpowiedzialnoÊci zawodowej;
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4) pozbawienia lekarza prawa wykonywania zawodu;
5) Êmierci lekarza.

3. Pracodawca nie mo˝e wypowiedzieç lekarzowi,
o którym mowa w ust. 1, warunków pracy i p∏acy na jego niekorzyÊç, chyba ˝e zachodzà przyczyny okreÊlone
w art. 43 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póên. zm.3)).

ov
.pl

3) utraty prawa wykonywania zawodu na skutek zaistnienia okolicznoÊci, o których mowa w art. 14
ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

Rozdzia∏ 3

Organy izb lekarskich

2. SkreÊlenia dokonuje prezes okr´gowej rady lekarskiej.
Art. 8. Cz∏onkowie izby lekarskiej sà obowiàzani:
1) przestrzegaç zasad etyki lekarskiej;

2) przestrzegaç przepisów zwiàzanych z wykonywaniem zawodu lekarza;
3) stosowaç si´ do uchwa∏ organów izb lekarskich.
Art. 9. Cz∏onkowie izb lekarskich majà prawo:

Poz. 1708

2. Wybory cz∏onków organów izb lekarskich i na
stanowiska w organach sà równe, powszechne i odbywajà si´ w g∏osowaniu tajnym, przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
3. Do organów okr´gowej izby lekarskiej i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy wybiera si´ lekarzy i lekarzy dentystów w liczbie proporcjonalnej do ich liczebnoÊci w tej izbie.

4. Do innych organów Naczelnej Izby Lekarskiej
wybiera si´ lekarzy i lekarzy dentystów w liczbie proporcjonalnej do ich liczebnoÊci w samorzàdzie lekarzy.
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1) wybieraç i byç wybieranymi do organów izb lekarskich;

Art. 12. 1. Organy izb lekarskich pochodzà z wybo-

ru.

2) byç informowanymi o dzia∏alnoÊci izb lekarskich;

a) z pomocy izb lekarskich w zakresie doskonalenia zawodowego,

5. Wyborów dokonuje zgromadzenie wyborcze,
które stanowià cz∏onkowie izby lekarskiej wchodzàcy
w sk∏ad rejonu wyborczego, albo organ izby lekarskiej.

b) z pomocy izb lekarskich w zakresie ochrony
w∏aÊciwych warunków wykonywania zawodu
lekarza,

6. Wyboru w organie izby lekarskiej dokonuje si´
przy obecnoÊci co najmniej po∏owy cz∏onków tego organu.

3) korzystaç:

c) z ochrony i pomocy prawnej organów izb lekarskich w sprawach zwiàzanych z wykonywaniem
zawodu lekarza,
d) ze Êwiadczeƒ socjalnych izb lekarskich oraz
dzia∏alnoÊci samopomocowej.
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Art. 10. 1. Na wniosek przewodniczàcych organów, o których mowa w art. 21 pkt 2—4 i art. 35
pkt 2—4, a w przypadku rzecznika odpowiedzialnoÊci
zawodowej i jego zast´pcy na wniosek rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej, pracodawca jest obowiàzany zwolniç od pracy pracownika b´dàcego
cz∏onkiem organów izb lekarskich lub wykonujàcego
czynnoÊci na rzecz izby lekarskiej bez prawa do wynagrodzenia, na czas wykonywania czynnoÊci cz∏onka
organu izby lekarskiej lub na czas wykonywania czynnoÊci na rzecz izby lekarskiej.
2. Rada lekarska okreÊla zasady i tryb zwrotu kosztów podró˝y oraz innych uzasadnionych wydatków
poniesionych przez cz∏onków samorzàdu lekarzy
w zwiàzku z wykonywaniem czynnoÊci na rzecz danej
izby lekarskiej.

Art. 11. 1. Pracodawca bez uzyskania zgody w∏aÊciwej rady lekarskiej nie mo˝e wypowiedzieç umowy
o prac´ lekarzowi b´dàcemu cz∏onkiem organów,
o których mowa w art. 21 pkt 2—5 i art. 35 pkt 2—5,
lub zast´pcà rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ w razie uzyskania
przez pracownika prawa do renty z tytu∏u ca∏kowitej
niezdolnoÊci do pracy.

Art. 13. 1. Cz∏onek organu izby lekarskiej, organ
izby lekarskiej z wyjàtkiem okr´gowego zjazdu lekarzy
i Krajowego Zjazdu Lekarzy, oraz zast´pca rzecznika
odpowiedzialnoÊci zawodowej mo˝e byç odwo∏any
przez organ, który dokona∏ wyboru.
2. Odwo∏ania dokonuje si´ w g∏osowaniu równym
i tajnym.
3. Odwo∏anie nast´puje kwalifikowanà wi´kszoÊcià 2/3 wa˝nie oddanych g∏osów pod warunkiem, ˝e
∏àczna liczba oddanych g∏osów jest nie mniejsza od
po∏owy ogólnej liczby cz∏onków organu, który dokona∏ wyboru.
———————
3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19,
poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52,
poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166,
poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407,
z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732
i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133,
poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r.
Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181,
poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586,
Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654
oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58,
poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115,
poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704.
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4) ukaranych jednà z kar wymienionych w art. 83
ust. 1 pkt 1—6
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Art. 14. 1. Kadencja organów izb lekarskich trwa
4 lata. Organy te dzia∏ajà do czasu pierwszego posiedzenia nowo wybranych organów. Wyboru zast´pcy
rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej dokonuje si´
na okres kadencji rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej. Zast´pca rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej pe∏ni funkcj´ do czasu wyboru nowego zast´pcy rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej.
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2. Mandat prezesa rady lekarskiej i mandat rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej wygasajà z chwilà dokonania wyboru ich nast´pców.

6. Do pe∏nienia funkcji rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej, jego zast´pcy oraz cz∏onka sàdu lekarskiego mogà kandydowaç lekarze wykonujàcy zawód
przez co najmniej 10 lat.

7. Cz∏onek sàdu lekarskiego, komisji rewizyjnej,
rzecznik odpowiedzialnoÊci zawodowej i jego zast´pcy nie mogà byç cz∏onkami innego organu izby lekarskiej, z wyjàtkiem Krajowego Zjazdu Lekarzy i okr´gowych zjazdów lekarzy.

8. W razie wygaÊni´cia mandatu prezesa okr´gowej rady lekarskiej przed up∏ywem kadencji lub niemo˝noÊci sprawowania funkcji, do czasu wyboru nowego prezesa, funkcj´ t´ pe∏ni jeden z wiceprezesów
wybrany przez okr´gowà rad´ lekarskà.
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3. Funkcje prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika rady lekarskiej, rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej, przewodniczàcego sàdu lekarskiego, przewodniczàcego komisji rewizyjnej mo˝na nieprzerwanie pe∏niç nie d∏u˝ej ni˝ przez 2 nast´pujàce po sobie
kadencje. Je˝eli wyboru dokonano na skutek wygaÊni´cia mandatu przed up∏ywem 24 miesi´cy danej kadencji, pe∏nienie funkcji do koƒca tej kadencji przyjmuje si´ za pe∏nienie jej przez pe∏nà kadencj´.

— do czasu up∏ywu terminów zawieszenia prawa
wykonywania zawodu, o którym mowa w pkt 1, zatarcia kary lub terminu, na który zosta∏ orzeczony
Êrodek zapobiegawczy.

4. Czynne prawo wyborcze przys∏uguje wszystkim
cz∏onkom izb lekarskich, z wyjàtkiem lekarzy:

1) ukaranych karà wymienionà w art. 83 ust. 1 pkt 6;

2) wobec których sàd wyda∏ prawomocne orzeczenie
o zastosowaniu Êrodka karnego pozbawienia
praw publicznych lub zakazu wykonywania zawodu.
5. Bierne prawo wyborcze przys∏uguje, z zastrze˝eniem art. 24 pkt 7 i 8 oraz art. 38 pkt 7 i 8, wszystkim
cz∏onkom izb lekarskich, z wyjàtkiem lekarzy:

1) którym uchwa∏à okr´gowej rady lekarskiej zawieszono prawo wykonywania zawodu,
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2) wobec których sàd wyda∏ prawomocne orzeczenie
o zastosowaniu Êrodka karnego okreÊlonego
w art. 39 pkt 1—2a ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553,
z póên. zm.4)) albo postanowienie o zastosowaniu
Êrodka zapobiegawczego zawieszenia w wykonywaniu zawodu,
3) skazanych prawomocnym wyrokiem sàdu za
umyÊlne przest´pstwo lub przest´pstwo skarbowe,

———————
4)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83,
poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027
i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r.
Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750,
Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25,
poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243,
poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757,
Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479
i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218,
poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589,
Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378,
z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171,
poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344 oraz
z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166,
poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201,
poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589.

9. W razie wygaÊni´cia mandatu Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej przed up∏ywem kadencji lub niemo˝noÊci sprawowania funkcji, do czasu wyboru nowego Prezesa, funkcj´ t´ pe∏ni jeden z wiceprezesów
wybrany przez Naczelnà Rad´ Lekarskà.
10. W razie wygaÊni´cia mandatu okr´gowego
rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej przed up∏ywem kadencji lub niemo˝noÊci sprawowania funkcji,
do czasu wyboru nowego rzecznika, funkcj´ t´ pe∏ni
jeden z zast´pców wyznaczony przez Naczelnego
Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej.
11. W razie wygaÊni´cia mandatu Naczelnego
Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej przed up∏ywem kadencji lub niemo˝noÊci sprawowania funkcji,
do czasu wyboru nowego Rzecznika, funkcj´ t´ pe∏ni
jeden z zast´pców wyznaczony przez Naczelny Sàd
Lekarski.
12. W razie wygaÊni´cia mandatu przewodniczàcego okr´gowego sàdu lekarskiego przed up∏ywem
kadencji lub niemo˝noÊci sprawowania funkcji, do
czasu wyboru nowego przewodniczàcego, funkcj´ t´
pe∏ni jeden z zast´pców wybrany przez okr´gowy sàd
lekarski.
13. W razie wygaÊni´cia mandatu przewodniczàcego Naczelnego Sàdu Lekarskiego przed up∏ywem
kadencji lub niemo˝noÊci sprawowania funkcji, do
czasu wyboru nowego przewodniczàcego, funkcj´ t´
pe∏ni jeden z zast´pców wybrany przez Naczelny Sàd
Lekarski.
Art. 15. 1. Mandat cz∏onka organu izby lekarskiej
wygasa wraz z rozpocz´ciem posiedzenia nowo wybranego organu kolejnej kadencji, a przed tym terminem w przypadku:
1) zrzeczenia si´ mandatu;
2) skreÊlenia z listy cz∏onków okr´gowej izby lekarskiej;
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4) ukarania prawomocnym orzeczeniem sàdu lekarskiego karami okreÊlonymi w art. 83 ust. 1
pkt 1—6;

5) prawomocnego orzeczenia przez sàd Êrodka karnego okreÊlonego w art. 39 pkt 1—2a ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny;

6) skazania prawomocnym wyrokiem sàdu za umyÊlne przest´pstwo lub przest´pstwo skarbowe;

7) zawieszenia prawa wykonywania zawodu uchwa∏à okr´gowej rady lekarskiej;
8) Êmierci lekarza;

7. Zast´pca rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej jest zawieszony w pe∏nieniu funkcji zast´pcy
rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej, je˝eli przeciwko niemu toczy si´ post´powanie karne lub post´powanie w przedmiocie odpowiedzialnoÊci zawodowej.
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3) odwo∏ania przez zgromadzenie wyborcze, które
dokona∏o wyboru;

Poz. 1708

Art. 16. 1. Wybory organizujà, przeprowadzajà,
og∏aszajà ich wyniki oraz przeprowadzajà procedur´
odwo∏ywania organu lub cz∏onka organu komisje wyborcze dzia∏ajàce w okr´gowych izbach lekarskich
i Naczelnej Izbie Lekarskiej.

2. Cz∏onków komisji wyborczych wybiera, na
okres kadencji, okr´gowy zjazd lekarzy lub Krajowy
Zjazd Lekarzy, w liczbie ustalonej przez ten zjazd,
w g∏osowaniu tajnym, zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów.

3. Cz∏onkiem komisji wyborczej nie mo˝e byç cz∏onek sàdu lekarskiego.

2. SkreÊlenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie
skutkuje wygaÊni´ciem mandatu cz∏onka organu Naczelnej Izby Lekarskiej, w przypadku gdy powodem
skreÊlenia jest wpisanie lekarza na list´ cz∏onków innej okr´gowej izby lekarskiej.

Art. 17. 1. Przeciwko wa˝noÊci wyborów mo˝e byç
wniesiony protest z zarzutem naruszenia przepisów
ustawy lub niew∏aÊciwego ustalenia wyników wyborów.
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9) stwierdzenia wygaÊni´cia mandatu przez sàd lekarski.

3. W razie wygaÊni´cia mandatu na miejsce cz∏onka organu izby lekarskiej wst´puje kandydat, który
w wyborach do tego organu uzyska∏ kolejnà najwi´kszà liczb´ g∏osów, a nie utraci∏ prawa wybieralnoÊci.
Przy równej liczbie g∏osów decyduje kolejnoÊç
umieszczenia na liÊcie kandydatów.

4. Mandat cz∏onka organu izby lekarskiej mo˝e byç
zawieszony na czas okreÊlony na wniosek tego cz∏onka lub z inicjatywy organu, którego jest on cz∏onkiem.
Uchwa∏´ w sprawie zawieszenia organ podejmuje
kwalifikowanà wi´kszoÊcià 2/3 g∏osów.
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5. Mandat rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej i mandat cz∏onka sàdu lekarskiego ulega zawieszeniu, je˝eli przeciwko niemu toczy si´ post´powanie
karne lub post´powanie w przedmiocie odpowiedzialnoÊci zawodowej.
6. Funkcji zast´pcy rzecznika odpowiedzialnoÊci
zawodowej nie mo˝na pe∏niç w przypadku:

1) skreÊlenia z listy cz∏onków okr´gowej izby lekarskiej;
2) odwo∏ania przez organ, który dokona∏ wyboru;
3) ukarania prawomocnym orzeczeniem sàdu lekarskiego karami okreÊlonymi w art. 83 ust. 1 pkt 1—6;
4) prawomocnego orzeczenia przez sàd Êrodka karnego okreÊlonego w art. 39 pkt 1—2a ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny;
5) skazania prawomocnym wyrokiem sàdu za umyÊlne przest´pstwo lub przest´pstwo skarbowe;
6) zawieszenia prawa wykonywania zawodu uchwa∏à okr´gowej rady lekarskiej;
7) zawieszenia w wykonywaniu funkcji, o którym
mowa w ust. 7.

2. Protest przeciwko wa˝noÊci wyborów mo˝e
wnieÊç cz∏onek zgromadzenia wyborczego, które dokona∏o wyboru oraz przewodniczàcy w∏aÊciwej komisji wyborczej.
3. Protest wnosi si´ na piÊmie do okr´gowego sàdu lekarskiego w∏aÊciwego dla miejsca przeprowadzenia wyborów, a w przypadku wyborów do organów Naczelnej Izby Lekarskiej — do Naczelnego Sàdu
Lekarskiego, za poÊrednictwem komisji wyborczej,
w terminie 7 dni od dnia og∏oszenia wyników wyborów przez komisj´ wyborczà.
4. Sàd lekarski rozpatruje protest w sk∏adzie trzech
cz∏onków na posiedzeniu niejawnym.
5. Sàd lekarski, wydajàc postanowienie o niewa˝noÊci wyborów, stwierdza jednoczeÊnie wygaÊni´cie
odpowiedniego mandatu i przekazuje postanowienie
wnoszàcemu protest oraz komisji wyborczej.
Art. 18. Uchwa∏y organów samorzàdu lekarzy i komisji wyborczych podejmowane sà zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów, przy obecnoÊci co najmniej po∏owy cz∏onków danego organu lub komisji wyborczej.
Art. 19. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
mo˝e zaskar˝yç do Sàdu Najwy˝szego uchwa∏´ organu izby lekarskiej pod zarzutem niezgodnoÊci z prawem, w terminie 6 miesi´cy od dnia jej otrzymania.
Sàd Najwy˝szy utrzymuje zaskar˝onà uchwa∏´ w mocy bàdê jà uchyla i przekazuje spraw´ do ponownego
rozpoznania w∏aÊciwemu organowi samorzàdu, ustalajàc wytyczne co do sposobu jej za∏atwienia.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, w celu realizacji uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, ma prawo zwróciç si´ do organu izby lekarskiej o przekazanie
podj´tej przez ten organ uchwa∏y. Organ izby lekarskiej przekazuje uchwa∏´ w terminie 14 dni od dnia
dor´czenia wystàpienia ministra w∏aÊciwego do
spraw zdrowia.
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4. Do obowiàzków delegata nale˝y udzia∏ w okr´gowym zjeêdzie lekarzy, uczestniczenie w dzia∏alnoÊci
okr´gowej izby lekarskiej oraz utrzymywanie kontaktów z lekarzami rejonu wyborczego.
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3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia mo˝e
zwróciç si´ do Krajowego Zjazdu Lekarzy, okr´gowego zjazdu lekarzy lub rady lekarskiej o podj´cie
uchwa∏y w sprawie nale˝àcej do w∏aÊciwoÊci samorzàdu lekarzy.

Poz. 1708

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, powinien
rozpatrzyç najbli˝szy Krajowy Zjazd Lekarzy albo okr´gowy zjazd lekarzy, a rada lekarska — w terminie miesiàca od dnia jego wp∏ywu.

5. Uprawnienia ministra w∏aÊciwego do spraw
zdrowia, o których mowa w ust. 1, przys∏ugujà równie˝ Ministrowi Obrony Narodowej w odniesieniu do
uchwa∏ organów Wojskowej Izby Lekarskiej.
6. Przepisów ust. 1—5 nie stosuje si´ do uchwa∏:

1) podejmowanych w post´powaniu w zakresie odpowiedzialnoÊci zawodowej lekarzy;

2. Nadzwyczajny okr´gowy zjazd lekarzy zwo∏uje
okr´gowa rada lekarska:
1) z w∏asnej inicjatywy;

2) na wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej;

3) na wniosek okr´gowej komisji rewizyjnej;

4) na wniosek co najmniej 1/3 cz∏onków okr´gowej
izby lekarskiej.

3. Nadzwyczajny okr´gowy zjazd lekarzy powinien
byç zwo∏any w ciàgu 2 miesi´cy od dnia wp∏ywu
wniosku w sprawie jego zwo∏ania.
4. Nadzwyczajny okr´gowy zjazd lekarzy obraduje
wy∏àcznie nad sprawami, dla których zosta∏ zwo∏any.
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2) do których na podstawie odr´bnych przepisów
stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks post´powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z póên. zm.5))
odnoszàce si´ do decyzji administracyjnych.

Art. 23. 1. Okr´gowa rada lekarska zwo∏uje co roku okr´gowy zjazd lekarzy.

Art. 20. Naczelna Izba Lekarska i okr´gowe izby lekarskie majà prawo u˝ywania urz´dowej piecz´ci,
o której mowa w art. 16c ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o piecz´ciach paƒstwowych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 235, poz. 2000, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600
oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323).
Art. 21. Organami okr´gowej izby lekarskiej sà:
1) okr´gowy zjazd lekarzy;

2) okr´gowa rada lekarska;

3) okr´gowa komisja rewizyjna;
4) okr´gowy sàd lekarski;

Art. 24. Okr´gowy zjazd lekarzy w szczególnoÊci:

1) podejmuje uchwa∏y w sprawach obj´tych zakresem dzia∏ania izby;
2) ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz
uchwala bud˝et izby;
3) rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne sprawozdania okr´gowej rady lekarskiej, okr´gowej
komisji rewizyjnej, okr´gowego sàdu lekarskiego,
okr´gowego rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej oraz sprawozdania okr´gowej komisji wyborczej;
4) rozpatruje wniosek w sprawie udzielenia absolutorium okr´gowej radzie lekarskiej;

5) okr´gowy rzecznik odpowiedzialnoÊci zawodowej.

ww
w

Art. 22. 1. W okr´gowym zjeêdzie lekarzy uczestniczà delegaci, a tak˝e z g∏osem doradczym nieb´dàcy
delegatami cz∏onkowie ust´pujàcych organów okr´gowej izby lekarskiej.
2. Delegatów wybiera si´ w rejonach wyborczych
tworzonych przez okr´gowà rad´ lekarskà oddzielnie
dla lekarzy i dla lekarzy dentystów. W uzasadnionych
przypadkach, na wniosek lekarzy i lekarzy dentystów,
okr´gowa rada lekarska mo˝e utworzyç wspólny rejon wyborczy dla lekarzy i lekarzy dentystów.
3. Okr´gowa rada lekarska ustala podzia∏ izby na
rejony wyborcze oraz liczb´ delegatów wybieranych
w tych rejonach na okres kadencji na podstawie regulaminu wyborów, o którym mowa w art. 38 pkt 5 lit. a.

———————
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387,
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682
i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539 oraz
z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676.

5) uchwala regulaminy:
a) okr´gowej rady lekarskiej,
b) okr´gowej komisji rewizyjnej;
6) ustala liczb´ cz∏onków organów izby i okr´gowej
komisji wyborczej;
7) dokonuje spoÊród delegatów na zjazd wyboru
prezesa i cz∏onków okr´gowej rady lekarskiej,
okr´gowego rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej, cz∏onków okr´gowej komisji rewizyjnej,
cz∏onków okr´gowej komisji wyborczej oraz delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy;
8) dokonuje spoÊród delegatów lub spoÊród lekarzy
wskazanych przez ust´pujàcy okr´gowy sàd lekarski wyboru cz∏onków okr´gowego sàdu lekarskiego oraz spoÊród delegatów lub spoÊród lekarzy
wskazanych przez ust´pujàcego okr´gowego
rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej wyboru
zast´pców okr´gowego rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej;
9) okreÊla wykaz funkcji w okr´gowej izbie lekarskiej,
których pe∏nienie mo˝e byç wynagradzane.
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4. Okr´gowa rada lekarska mo˝e, w drodze
uchwa∏y, upowa˝niç prezydium do podejmowania
uchwa∏ w sprawach lekarzy, do których na podstawie
ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza
i lekarza dentysty stosuje si´ przepisy ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks post´powania administracyjnego odnoszàce si´ do decyzji administracyjnych.
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Art. 25. Okr´gowa rada lekarska kieruje dzia∏alnoÊcià okr´gowej izby lekarskiej w okresie mi´dzy okr´gowymi zjazdami lekarzy, w szczególnoÊci:
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1) sprawuje piecz´ nad nale˝ytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza przez cz∏onków okr´gowej izby lekarskiej;
2) upowszechnia zasady etyki lekarskiej oraz dba
o ich przestrzeganie;
3) reprezentuje i chroni indywidualne i zbiorowe interesy cz∏onków izby;

4) wykonuje zadania okreÊlone w art. 5 pkt 3, 4,
6—14 i 17—24;

5) udziela pomocy w realizacji praw cz∏onków okr´gowej izby lekarskiej, o których mowa w art. 9
pkt 3;

1) kieruje pracà rady i prezydium rady;

2) przewodniczy obradom rady i prezydium rady.

Art. 28. 1. Przewodniczàcemu okr´gowej komisji
rewizyjnej, przewodniczàcemu okr´gowego sàdu lekarskiego, okr´gowemu rzecznikowi odpowiedzialnoÊci zawodowej s∏u˝y prawo udzia∏u w posiedzeniach
okr´gowej rady lekarskiej i jej prezydium z g∏osem doradczym.
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6) sk∏ada okr´gowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z dzia∏alnoÊci i wykonania
bud˝etu;

Art. 27. Prezes okr´gowej rady lekarskiej w szczególnoÊci:

7) zbiera sk∏adki cz∏onkowskie i prowadzi ich ewidencj´;
8) wykonuje uchwa∏y okr´gowego zjazdu lekarzy;
9) ustala liczb´ cz∏onków prezydium;
10) prowadzi bie˝àce sprawy izby;

11) wykonuje zadania zlecone przez Naczelnà Rad´
Lekarskà;

12) prowadzi okr´gowy rejestr lekarzy i lekarzy dentystów;
13) prowadzi rejestr, o którym mowa w art. 9 ust. 5
ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
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14) prowadzi okr´gowy rejestr indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych
praktyk lekarskich oraz grupowych praktyk lekarskich;

15) prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do
prowadzenia kszta∏cenia podyplomowego lekarzy
i lekarzy dentystów;
16) wydaje biuletyn okr´gowej izby lekarskiej;
17) prowadzi archiwum dokumentacji okr´gowej izby
lekarskiej.
Art. 26. 1. W sk∏ad okr´gowej rady lekarskiej
wchodzà prezes okr´gowej rady lekarskiej i jej cz∏onkowie wybrani przez okr´gowy zjazd lekarzy.
2. Prezydium okr´gowej rady lekarskiej stanowià
prezes oraz wybrani przez rad´ spoÊród jej cz∏onków
wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i cz∏onkowie prezydium. Co najmniej jeden z wiceprezesów jest lekarzem dentystà.
3. Prezydium okr´gowej rady lekarskiej dzia∏a
w imieniu rady w sprawach okreÊlonych uchwa∏à rady, z wy∏àczeniem zadaƒ okreÊlonych w art. 5 pkt 4 i 6
oraz w art. 25 pkt 6 i 9.

2. Do udzia∏u w posiedzeniach okr´gowej rady lekarskiej i jej prezydium mogà byç zapraszane inne
osoby ni˝ wymienione w art. 26 ust. 1 i 2, w tym byli
prezesi okr´gowej rady lekarskiej.

Art. 29. 1. Okr´gowa komisja rewizyjna dokonuje
spoÊród cz∏onków komisji wyboru przewodniczàcego
i zast´pców przewodniczàcego. Co najmniej jeden
z zast´pców jest lekarzem dentystà.
2. Okr´gowa komisja rewizyjna:

1) kontroluje dzia∏alnoÊç finansowà i gospodarczà
izby;
2) przedstawia sprawozdania z dzia∏alnoÊci kontrolnej okr´gowemu zjazdowi lekarzy;
3) przedstawia okr´gowemu zjazdowi lekarzy opini´
dotyczàcà sprawozdania okr´gowej rady lekarskiej z wykonania bud˝etu i na tej podstawie sk∏ada wniosek w sprawie udzielenia absolutorium
okr´gowej radzie lekarskiej.

Art. 30. 1. Okr´gowy sàd lekarski dokonuje spoÊród cz∏onków tego sàdu wyboru przewodniczàcego
i zast´pców przewodniczàcego. Co najmniej jeden
z zast´pców jest lekarzem dentystà.
2. Okr´gowy sàd lekarski:
1) rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialnoÊci zawodowej lekarzy;
2) rozpatruje protesty przeciwko wa˝noÊci wyborów
delegatów na okr´gowy zjazd lekarzy oraz protesty przeciwko wa˝noÊci g∏osowania wniosków
o odwo∏anie;
3) sk∏ada okr´gowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z dzia∏alnoÊci.
Art. 31. 1. Okr´gowy rzecznik odpowiedzialnoÊci
zawodowej:
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2. Liczb´ delegatów z poszczególnych okr´gowych
izb lekarskich ustala Naczelna Rada Lekarska na podstawie regulaminu wyborów, o którym mowa
w art. 38 pkt 5 lit. a.
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1) wykonuje czynnoÊci sprawdzajàce i prowadzi post´powanie wyjaÊniajàce w sprawach odpowiedzialnoÊci zawodowej lekarzy b´dàcych cz∏onkami
izby, której jest rzecznikiem, z zastrze˝eniem
art. 65;

Poz. 1708

2) sprawuje funkcj´ oskar˝yciela przed sàdami lekarskimi;

3) sk∏ada okr´gowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z dzia∏alnoÊci.

3. Krajowy Zjazd Lekarzy zwo∏uje Naczelna Rada
Lekarska co 4 lata.

4. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Lekarzy zwo∏uje
Naczelna Rada Lekarska:
1) z w∏asnej inicjatywy;

2. Zast´pca okr´gowego rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej dzia∏a w imieniu i na rzecz okr´gowego rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej.
Art. 32. Wyboru:
1) prezesa okr´gowej rady lekarskiej,

2) okr´gowego rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej i jego zast´pcy,

3) na wniosek co najmniej 1/3 okr´gowych rad lekarskich.

5. Nadzwyczajny Zjazd Lekarzy powinien byç zwo∏any w najbli˝szym mo˝liwym terminie, nie póêniej
jednak ni˝ w ciàgu 3 miesi´cy od dnia wp∏ywu wniosku o zwo∏anie Zjazdu, i obraduje wy∏àcznie nad sprawami, dla których zosta∏ zwo∏any.
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3) wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i cz∏onków
prezydium okr´gowej rady lekarskiej,

2) na wniosek Naczelnej Komisji Rewizyjnej;

Art. 38. Krajowy Zjazd Lekarzy w szczególnoÊci:

4) przewodniczàcego okr´gowego sàdu lekarskiego,

1) ustanawia zasady etyki lekarskiej;

5) przewodniczàcego okr´gowej komisji rewizyjnej

2) uchwala program dzia∏alnoÊci samorzàdu lekarzy;

— dokonuje si´ bezwzgl´dnà wi´kszoÊcià g∏osów.

3) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Naczelnej
Rady Lekarskiej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej,
Naczelnego Sàdu Lekarskiego, Naczelnego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej i Krajowej
Komisji Wyborczej;

Art. 33. 1. Okr´gowa komisja wyborcza og∏asza
wyniki wyborów oraz informacj´ o uzyskaniu, zawieszeniu albo wygaÊni´ciu mandatu w formie obwieszczenia, które przekazuje do publikacji w biuletynie
okr´gowej izby lekarskiej oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej okr´gowej izby lekarskiej.
2. Okr´gowa komisja wyborcza sk∏ada sprawozdanie okr´gowemu zjazdowi lekarzy.

ww
w

Art. 34. Obs∏ug´ organizacyjno-administracyjnà,
finansowà i prawnà organów okr´gowej izby lekarskiej zapewnia biuro okr´gowej izby lekarskiej.
Art. 35. Organami Naczelnej Izby Lekarskiej sà:

1) Krajowy Zjazd Lekarzy;

2) Naczelna Rada Lekarska;

3) Naczelna Komisja Rewizyjna;
4) Naczelny Sàd Lekarski;

5) Naczelny Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej.

Art. 36. Cz∏onek Naczelnej Izby Lekarskiej zachowuje prawa i obowiàzki cz∏onka okr´gowej izby lekarskiej, do której nale˝y.

Art. 37. 1. W Krajowym Zjeêdzie Lekarzy uczestniczà delegaci wybrani przez okr´gowe zjazdy lekarzy
oraz z g∏osem doradczym — nieb´dàcy delegatami
cz∏onkowie ust´pujàcych organów Naczelnej Izby Lekarskiej.

4) rozpatruje wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Naczelnej Radzie Lekarskiej;
5) uchwala regulaminy:
a) wyborów do organów i w organach izb lekarskich oraz tryb odwo∏ania cz∏onków tych organów,
b) Naczelnej Rady Lekarskiej,
c) Naczelnej Komisji Rewizyjnej,
d) okr´gowej komisji wyborczej,
e) Krajowej Komisji Wyborczej,
f) wewn´trznego urz´dowania rzeczników odpowiedzialnoÊci zawodowej,
g) wewn´trznego urz´dowania sàdów lekarskich;
6) ustala liczb´ cz∏onków organów Naczelnej Izby Lekarskiej i Krajowej Komisji Wyborczej;
7) dokonuje spoÊród delegatów na zjazd wyboru
Prezesa i cz∏onków Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej, cz∏onków Naczelnej Komisji Rewizyjnej,
cz∏onków Krajowej Komisji Wyborczej;
8) dokonuje spoÊród delegatów lub spoÊród lekarzy
wskazanych przez ust´pujàcy Naczelny Sàd Lekarski wyboru cz∏onków Naczelnego Sàdu Lekarskiego oraz spoÊród delegatów lub spoÊród lekarzy
wskazanych przez ust´pujàcego Naczelnego
Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej wyboru
zast´pców Naczelnego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej;
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10) okreÊla wykaz funkcji w Naczelnej Izbie Lekarskiej,
których pe∏nienie mo˝e byç wynagradzane.
Art. 39. 1. Naczelna Rada Lekarska kieruje dzia∏alnoÊcià Naczelnej Izby Lekarskiej w okresie mi´dzy krajowymi zjazdami lekarzy, a w szczególnoÊci:

1) sprawuje piecz´ nad nale˝ytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza przez cz∏onków samorzàdu lekarzy;
2) upowszechnia zasady etyki lekarskiej oraz dba
o ich przestrzeganie;

3) reprezentuje i chroni interesy zawodowe cz∏onków samorzàdu lekarzy;
4) wykonuje zadania okreÊlone w art. 5 pkt 7, 8,
10—18 i 20—24;
5) wykonuje uchwa∏y Krajowego Zjazdu Lekarzy;

4. Naczelna Rada Lekarska mo˝e zwróciç si´ do
okr´gowej rady lekarskiej o podj´cie uchwa∏y w okreÊlonej sprawie nale˝àcej do zakresu dzia∏ania rady.
Uchwa∏a rady powinna byç podj´ta w ciàgu miesiàca
od dnia dor´czenia uchwa∏y Naczelnej Rady Lekarskiej.
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9) ustala zasady podzia∏u sk∏adki cz∏onkowskiej;
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Art. 40. 1. W sk∏ad Naczelnej Rady Lekarskiej
wchodzà: Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej i jej cz∏onkowie wybrani przez Krajowy Zjazd Lekarzy oraz prezesi okr´gowych rad lekarskich.

2. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej stanowià
Prezes oraz wybrani przez Rad´ spoÊród jej cz∏onków
wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i cz∏onkowie Prezydium. Co najmniej jeden z wiceprezesów jest lekarzem dentystà.
3. Do Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej mo˝e
byç wybrany wy∏àcznie cz∏onek Naczelnej Rady Lekarskiej nieb´dàcy prezesem okr´gowej rady lekarskiej.

9) okreÊla sposób podejmowania uchwa∏ przez organy izb lekarskich;

4. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej dzia∏a
w imieniu Rady w sprawach okreÊlonych uchwa∏à Rady, z wy∏àczeniem zadaƒ okreÊlonych w art. 39 ust. 1
pkt 9—11, 14 i 19. Naczelna Rada Lekarska mo˝e,
w drodze uchwa∏y, upowa˝niç Prezydium do podejmowania uchwa∏ w sprawach lekarzy, do których na
podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty stosuje si´ przepisy
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks post´powania administracyjnego, odnoszàce si´ do decyzji
administracyjnych.

10) uchwala zasady gospodarki finansowej samorzàdu lekarzy;

Art. 41. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej w szczególnoÊci:
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6) czuwa nad prawid∏owà realizacjà zadaƒ samorzàdu lekarzy;

7) wspomaga, koordynuje i nadzoruje dzia∏alnoÊç
okr´gowych rad lekarskich;

8) reprezentuje zawód lekarza wobec organów administracji publicznej oraz innych organizacji;

11) okreÊla wysokoÊç sk∏adki cz∏onkowskiej;

1) kieruje pracà Rady i Prezydium Rady;

12) rozpatruje odwo∏ania od uchwa∏ okr´gowych rad
lekarskich;

2) przewodniczy obradom Rady i Prezydium Rady.

13) analizuje, opiniuje i proponuje kierunki rozwoju
ochrony zdrowia;
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14) uchwala bud˝et Naczelnej Izby Lekarskiej oraz rozpatruje sprawozdania z jego wykonania;
15) prowadzi Centralny Rejestr Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej;
16) prowadzi Rejestr Ukaranych Lekarzy i Lekarzy
Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej;
17) wydaje Biuletyn Naczelnej Izby Lekarskiej;
18) wydaje Gazet´ Lekarskà;

19) przedstawia sprawozdania z dzia∏alnoÊci Krajowemu Zjazdowi Lekarzy.
2. Naczelna Rada Lekarska przedstawia Radzie
Ministrów corocznie informacj´ o dzia∏alnoÊci samorzàdu lekarzy.
3. Naczelna Rada Lekarska uchyla uchwa∏y okr´gowych rad lekarskich sprzeczne z prawem lub
uchwa∏ami i regulaminami wydanymi na podstawie
ustawy.

Art. 42. 1. Przewodniczàcemu Naczelnej Komisji
Rewizyjnej, Przewodniczàcemu Naczelnego Sàdu Lekarskiego, Naczelnemu Rzecznikowi OdpowiedzialnoÊci Zawodowej s∏u˝y prawo udzia∏u w posiedzeniach
Naczelnej Rady Lekarskiej i jej Prezydium z g∏osem
doradczym.
2. Do udzia∏u w posiedzeniach Naczelnej Rady Lekarskiej i jej Prezydium mogà byç zapraszane inne
osoby ni˝ wymienione w art. 40 ust. 1 i 2, w tym byli
prezesi Naczelnej Rady Lekarskiej.
Art. 43. 1. Naczelna Komisja Rewizyjna dokonuje
spoÊród cz∏onków Komisji wyboru Przewodniczàcego
i zast´pców Przewodniczàcego, z których co najmniej
jeden jest lekarzem dentystà.
2. Naczelna Komisja Rewizyjna:
1) kontroluje dzia∏alnoÊç finansowà i gospodarczà
Naczelnej Izby Lekarskiej;
2) przedstawia sprawozdania z dzia∏alnoÊci kontrolnej Krajowemu Zjazdowi Lekarzy;
3) sprawuje nadzór nad dzia∏alnoÊcià okr´gowych
komisji rewizyjnych;
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4) Przewodniczàcego Naczelnego Sàdu Lekarskiego,

5) przedstawia Krajowemu Zjazdowi Lekarzy opini´
dotyczàcà sprawozdaƒ Naczelnej Rady Lekarskiej
z wykonania bud˝etu w okresie kadencji i na tej
podstawie sk∏ada wniosek w sprawie udzielenia
absolutorium Naczelnej Radzie Lekarskiej.

— dokonuje si´ bezwzgl´dnà wi´kszoÊcià g∏osów.
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4) przedstawia Naczelnej Radzie Lekarskiej opini´
dotyczàcà sprawozdania z wykonania bud˝etu Naczelnej Izby Lekarskiej;

Art. 44. 1. Naczelny Sàd Lekarski dokonuje, spoÊród cz∏onków tego Sàdu, wyboru Przewodniczàcego
i jego zast´pców. Co najmniej jeden z zast´pców jest
lekarzem dentystà.
2. Naczelny Sàd Lekarski:

5) Przewodniczàcego Naczelnej Komisji Rewizyjnej

Art. 47. 1. Krajowa Komisja Wyborcza og∏asza wyniki wyborów oraz informacj´ o uzyskaniu, zawieszeniu albo wygaÊni´ciu mandatu w formie obwieszczenia, które przekazuje do publikacji w Biuletynie Naczelnej Izby Lekarskiej oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Naczelnej Izby Lekarskiej.
2. Krajowa Komisja Wyborcza sk∏ada sprawozdanie kadencyjne Krajowemu Zjazdowi Lekarzy.

1) rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialnoÊci zawodowej lekarzy;

Art. 48. Obs∏ug´ organizacyjno-administracyjnà,
finansowà i prawnà Naczelnej Izby Lekarskiej zapewnia biuro Naczelnej Izby Lekarskiej.

2) rozpatruje za˝alenia w przypadkach przewidzianych w ustawie;

Rozdzia∏ 4

Okr´gowy rejestr lekarzy i lekarzy dentystów,
Centralny Rejestr Lekarzy i Lekarzy Dentystów
Rzeczypospolitej Polskiej
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3) rozpatruje protesty przeciwko wa˝noÊci wyborów
do organów i w organach izb lekarskich, z zastrze˝eniem art. 30 ust. 2 pkt 2, oraz protesty przeciwko wa˝noÊci g∏osowania wniosków o odwo∏anie;
4) corocznie przedstawia Naczelnej Radzie Lekarskiej
informacj´ o swojej dzia∏alnoÊci;

5) sk∏ada Krajowemu Zjazdowi Lekarzy kadencyjne
sprawozdania z dzia∏alnoÊci.
Art. 45. 1. Naczelny Rzecznik OdpowiedzialnoÊci
Zawodowej:

1) prowadzi post´powanie wyjaÊniajàce w sprawach
z zakresu odpowiedzialnoÊci zawodowej lekarzy;
2) sprawuje nadzór nad dzia∏alnoÊcià okr´gowych
rzeczników odpowiedzialnoÊci zawodowej;

Art. 49. 1. Okr´gowy rejestr lekarzy i lekarzy dentystów, zwany dalej „rejestrem”, stanowi zbiór dokumentów i danych lekarzy:
1) posiadajàcych prawo wykonywania zawodu:
a) wykonujàcych zawód na obszarze dzia∏ania
okr´gowej izby lekarskiej,
b) niewykonujàcych zawodu i zamieszka∏ych na
obszarze dzia∏ania okr´gowej izby lekarskiej;

2) którzy zostali skreÊleni z listy cz∏onków z powodu
Êmierci lub utraty prawa wykonywania zawodu;

4) rozpatruje za˝alenia w przypadkach przewidzianych w ustawie;

2. Dane i dokumenty, o których mowa w ust. 1
pkt 2 i 3, oznacza si´ w rejestrze jako dane archiwalne.

5) rozstrzyga spory o w∏aÊciwoÊç mi´dzy okr´gowymi rzecznikami odpowiedzialnoÊci zawodowej;

3. List´ cz∏onków okr´gowej izby lekarskiej, o której mowa w art. 6 ust. 1, stanowià dane lekarzy, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
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3) sprawuje funkcj´ oskar˝yciela przed sàdami lekarskimi;

3) którzy nie stali si´ cz∏onkami izby z mocy ustawy
i których dokumenty przekazane zosta∏y okr´gowym izbom lekarskim przez administracj´ szczebla wojewódzkiego.

6) corocznie przedstawia Naczelnej Radzie Lekarskiej
informacj´ o swojej dzia∏alnoÊci;
7) sk∏ada Krajowemu Zjazdowi Lekarzy kadencyjne
sprawozdania z dzia∏alnoÊci.

2. Zast´pca Naczelnego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej dzia∏a w imieniu i na rzecz Naczelnego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej.
Art. 46. Wyboru:

4. Dane rejestru gromadzone sà w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych zadania publiczne (Dz. U.
Nr 64, poz. 565, z póên. zm.6)).
5. W rejestrze umieszcza si´ nast´pujàce dane:
1) tytu∏ zawodowy;
2) imiona i nazwisko;

1) Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej,

3) p∏eç;

2) Naczelnego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej i jego zast´pcy,

4) nazwisko rodowe lub poprzednie;

3) wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i cz∏onków
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej,

———————
6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127,
poz. 817 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241.
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6) dat´ i miejsce urodzenia;
7) numer ewidencyjny PESEL;

8) numer paszportu w odniesieniu do lekarza z innego ni˝ Rzeczpospolita Polska paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej i lekarza cudzoziemca, który nie posiada numeru ewidencyjnego PESEL, albo
w przypadku nieposiadania paszportu — numer innego dokumentu potwierdzajàcego to˝samoÊç;
9) numer NIP;
10) obywatelstwo (obywatelstwa);

26) potwierdzenie dope∏nienia obowiàzku doskonalenia zawodowego oraz liczb´ uzyskanych punktów
edukacyjnych;
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5) imiona rodziców;
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11) numer ograniczonego prawa wykonywania zawodu i numer odpowiedniej uchwa∏y okr´gowej rady
lekarskiej lub Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie
przyznania ograniczonego prawa wykonywania
zawodu i dat´ jej podj´cia;

28) informacj´ o prowadzeniu indywidualnej praktyki
lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki
lekarskiej lub udzielaniu Êwiadczeƒ zdrowotnych
w ramach grupowej praktyki lekarskiej i numer
wpisu do w∏aÊciwego rejestru praktyk lekarskich;
29) informacj´ o wykonywaniu zawodu lekarza w innym ni˝ Rzeczpospolita Polska paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej;

30) dat´ rozpocz´cia ostatniej przerwy w wykonywaniu zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

31) informacj´ o zaprzestaniu wykonywania zawodu
lekarza na czas nieokreÊlony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
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12) numer prawa wykonywania zawodu i numer odpowiedniej uchwa∏y okr´gowej rady lekarskiej lub
Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie przyznania
prawa wykonywania zawodu i dat´ jej podj´cia;

27) nazw´, adres miejsca pracy, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej, numer statystyczny REGON oraz dat´ zatrudnienia, stanowisko
(u ka˝dego kolejnego pracodawcy, poczynajàc od
daty rozpocz´cia wykonywania zawodu lekarza);

13) numer rejestracyjny w okr´gowym rejestrze lekarzy oraz poprzednie numery rejestracyjne;
14) numer uchwa∏y okr´gowej rady lekarskiej w sprawie wpisania na list´ cz∏onków lekarza b´dàcego
dotychczas cz∏onkiem innej izby lekarskiej i dat´
jej podj´cia;
15) numery dotychczasowych zaÊwiadczeƒ o prawie
wykonywania zawodu wraz z okreÊleniem organu
wydajàcego zaÊwiadczenie i dat´ jego wydania;

16) informacj´ o posiadaniu prawa wykonywania zawodu w innym paƒstwie;
17) nazw´ ukoƒczonej uczelni medycznej, jej siedzib´
i wydzia∏;

32) informacj´ o ograniczeniach w wykonywaniu zawodu lekarza;
33) informacj´ o zawieszeniu w wykonywaniu zawodu lekarza;
34) informacj´ o podj´ciu wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
35) informacj´ o emeryturze lub rencie, dat´ przyznania, nazw´ organu wydajàcego decyzj´;
36) adres miejsca zamieszkania, numer telefonu oraz
numer faksu i adres poczty elektronicznej, o ile je
posiada;
37) adres do korespondencji;
38) kod jednostki terytorialnej dla celów statystycznych (NTS) — miejsca sta∏ego zamieszkania;

19) dat´ i miejsce ukoƒczenia sta˝u podyplomowego
lub praktyki przygotowawczej lekarsko-dentystycznej;

39) funkcje pe∏nione w samorzàdzie lekarskim, dat´
wyboru i zakoƒczenia pe∏nienia funkcji;
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18) numer dyplomu uczelni medycznej i dat´ wydania
oraz rok ukoƒczenia studiów;

20) informacj´ o z∏o˝eniu Lekarskiego Egzaminu Paƒstwowego lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Paƒstwowego i dat´ jego z∏o˝enia;
21) dat´ rozpocz´cia wykonywania zawodu po ukoƒczeniu sta˝u podyplomowego;
22) rodzaj i stopieƒ posiadanej specjalizacji, tytu∏ specjalisty, dat´ ich uzyskania oraz nazw´ jednostki
organizacyjnej prowadzàcej specjalizacj´;
23) rodzaj umiej´tnoÊci z zakresu w´˝szych dziedzin
medycyny lub udzielania okreÊlonych Êwiadczeƒ
zdrowotnych i dat´ uzyskania Êwiadectwa potwierdzajàcego t´ umiej´tnoÊç;
24) rodzaj i dat´ uzyskania stopnia naukowego i nazw´ jednostki nadajàcej stopieƒ;
25) rodzaj i dat´ uzyskania tytu∏u naukowego i nazw´
organu nadajàcego tytu∏;

40) informacj´ o ukoƒczonych wy˝szych studiach innych ni˝ medyczne, o ile lekarz wyrazi zgod´ na
przekazanie tych danych;
41) dat´ wa˝noÊci zezwolenia Ministra Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej na wykonywanie zawodu lekarza cudzoziemca, wydanego na podstawie art. 3 ustawy
z dnia 28 paêdziernika 1950 r. o zawodzie lekarza
(Dz. U. Nr 50, poz. 458, z póên. zm.7)) albo na podstawie rozporzàdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. o wykonywaniu praktyki dentystycznej (Dz. U. z 1934 r. Nr 4, poz. 32,
z póên. zm.8));
———————
7) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1950 r. Nr 53, poz. 489, z 1956 r. Nr 12, poz. 61, z 1989 r.
Nr 30, poz. 158 oraz z 1993 r. Nr 17, poz. 78.
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporzàdzenia
zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1934 r. Nr 110, poz. 976,
z 1938 r. Nr 91, poz. 628, z 1947 r. Nr 27, poz. 104 oraz
z 1989 r. Nr 30, poz. 158.
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2. Centralny Rejestr Lekarzy obejmuje równie˝ dane oznaczone jako archiwalne przekazane z rejestrów
oraz archiwum danych osobowych lekarzy wykonujàcych zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
pochodzàce ze êróde∏ o charakterze historycznym.
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42) numer seryjny i dat´ wystawienia dokumentu
uprawniajàcego do wykonywania zawodu;

Poz. 1708

43) numer seryjny i dat´ wydania duplikatu dokumentu uprawniajàcego do wykonywania zawodu;
44) informacj´ o skreÊleniu z rejestru;

45) identyfikator operatora rejestru i dat´ pierwszego
wprowadzenia danych.
6. Lekarz jest obowiàzany przekazaç do okr´gowej
izby lekarskiej dokumenty lub informacje potwierdzajàce dane wymienione w ust. 5 pkt 1—10, 15—32,
34—37 i 39—41.

7. Lekarz jest obowiàzany do zawiadomienia okr´gowej rady lekarskiej izby, której jest cz∏onkiem, w terminie 30 dni, o:

1) zmianie danych wymienionych w ust. 5 pkt 2, 10,
16, 22—31 i 34—37;

1) rejestrów — co miesiàc, w ostatnim dniu roboczym ka˝dego miesiàca;
2) systemu PESEL oraz z rejestru, o którym mowa
w art. 50 ust. 1 pkt 3, na wniosek Naczelnej Izby
Lekarskiej, nieodp∏atnie.

Art. 52. 1. Okr´gowe rady lekarskie i Naczelna Rada Lekarska udost´pniajà dane zawarte w rejestrach
i Centralnym Rejestrze Lekarzy na wniosek w∏aÊciwych organów paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej w celu uznania kwalifikacji i podj´cia lub kontynuacji wykonywania zawodu lekarza.

2. Okr´gowe rady lekarskie i Naczelna Rada Lekarska udost´pniajà informacje zawarte w rejestrach
i Centralnym Rejestrze Lekarzy, o których mowa odpowiednio w art. 49 i 50, na wniosek uprawnionych
podmiotów na podstawie odr´bnych przepisów.
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2) utracie dokumentu „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza” lub „Prawo wykonywania
zawodu lekarza”.

Art. 51. Dane do Centralnego Rejestru Lekarzy sà
przekazywane z:

8. Okr´gowa rada lekarska prowadzi akta osobowe lekarza zawierajàce dokumenty, które potwierdzajà informacje, o których mowa w ust. 5.
9. Na wniosek lekarza do jego akt osobowych
mo˝na do∏àczyç i przechowywaç inne dokumenty
uznane przez niego za istotne.

10. Akta osobowe lekarzy, którzy zostali skreÊleni
z listy cz∏onków z powodu Êmierci lub utraty prawa
wykonywania zawodu oraz akta lekarzy, którzy nie
stali si´ cz∏onkami izby z mocy ustawy, przekazane
przez administracj´ szczebla wojewódzkiego okr´gowym izbom lekarskim, przechowuje si´ w archiwum
akt osobowych.
11. Archiwum akt osobowych lekarzy okr´gowa
rada lekarska prowadzi na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

ww
w

Art. 50. 1. Centralny Rejestr Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „Centralnym Rejestrem Lekarzy”, jest prowadzony w systemie teleinformatycznym i tworzony na podstawie
danych uzyskanych z:
1) rejestrów obejmujàcych
w art. 49 ust. 5;

dane

wymienione

2) systemu PESEL prowadzonego przez Rzàdowe
Centrum Informatyczne;

3) rejestru prowadzonego przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych, w zakresie, o którym mowa w art. 56
ust. 2 pkt 1—8 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.
o Êwiadczeniach pieni´˝nych z ubezpieczenia spo∏ecznego w razie choroby i macierzyƒstwa (Dz. U.
z 2005 r. Nr 31, poz. 267, z póên. zm.9)).
———————
9)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 221, poz. 1615, z 2007 r.
Nr 47, poz. 318 i Nr 115, poz. 792, z 2008 r. Nr 93, poz. 582,
Nr 119, poz. 771, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz
z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 800 i Nr 179,
poz. 1383.

3. Okr´gowe rady lekarskie na wniosek osoby wpisanej do rejestru dokonujà wypisów z rejestru w zakresie dotyczàcym tej osoby.
4. Naczelna Rada Lekarska udost´pnia informacje
zawarte w Centralnym Rejestrze Lekarzy, o których
mowa w art. 49 ust. 5 pkt 1, 2, 11—13, 22—25, 31—34
i 42—44, w ramach informacji publicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o dost´pie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z póên.
zm.10)).
5. W∏aÊcicielem i administratorem rejestru jest
okr´gowa rada lekarska.
6. W∏aÊcicielem i administratorem Centralnego
Rejestru Lekarzy jest Naczelna Rada Lekarska.
Rozdzia∏ 5

OdpowiedzialnoÊç zawodowa
Art. 53. Cz∏onkowie izb lekarskich podlegajà odpowiedzialnoÊci zawodowej za naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz przepisów zwiàzanych z wykonywaniem
zawodu lekarza, zwane dalej „przewinieniem zawodowym”.
Art. 54. 1. Post´powanie w przedmiocie odpowiedzialnoÊci zawodowej lekarzy toczy si´ niezale˝nie od
post´powania karnego lub post´powania dyscyplinarnego dotyczàcego tego samego czynu.
2. Post´powanie w przedmiocie odpowiedzialnoÊci zawodowej lekarzy mo˝e byç zawieszone do czasu
ukoƒczenia post´powania karnego lub dyscyplinarnego, o ile ich wynik mo˝e mieç wp∏yw na rozstrzygni´cie w post´powaniu w przedmiocie odpowiedzialnoÊci zawodowej lekarzy.
———————
10)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz
z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.

Dziennik Ustaw Nr 219

— 17269 —

1) czynnoÊci sprawdzajàce;
2) post´powanie wyjaÊniajàce;
3) post´powanie przed sàdem lekarskim;
4) post´powanie wykonawcze.

Art. 58. 1. Za obwinionego uwa˝a si´ lekarza, wobec którego w toku post´powania wyjaÊniajàcego
rzecznik odpowiedzialnoÊci zawodowej wyda∏ postanowienie o przedstawieniu zarzutów lub przeciwko
któremu skierowa∏ do sàdu lekarskiego wniosek
o ukaranie.
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Art. 55. 1. Post´powanie w przedmiocie odpowiedzialnoÊci zawodowej obejmuje:

Poz. 1708

2. Celem czynnoÊci sprawdzajàcych jest wst´pne
zbadanie okolicznoÊci koniecznych do ustalenia, czy
istniejà podstawy do wszcz´cia post´powania wyjaÊniajàcego. W trakcie czynnoÊci sprawdzajàcych nie
przeprowadza si´ dowodu z opinii bieg∏ego ani czynnoÊci wymagajàcych spisania protoko∏u, z wyjàtkiem
mo˝liwoÊci przes∏uchania w charakterze Êwiadka osoby sk∏adajàcej skarg´ na lekarza.

3. W czasie post´powania w przedmiocie odpowiedzialnoÊci zawodowej lekarzy, na uzasadniony
wniosek obwinionego, w∏aÊciwy sàd lekarski mo˝e
ustanowiç mu obroƒc´ z urz´du spoÊród lekarzy, adwokatów lub radców prawnych.

4. W przypadku gdy zachodzi uzasadniona wàtpliwoÊç co do poczytalnoÊci obwinionego i nie ma on
obroƒcy z wyboru, w∏aÊciwy sàd lekarski ustanawia
mu obroƒc´ z urz´du spoÊród lekarzy, adwokatów lub
radców prawnych. W post´powaniu wyjaÊniajàcym
okr´gowy sàd lekarski ustanawia obroƒc´ na wniosek
rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej.
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3. Celem post´powania wyjaÊniajàcego jest ustalenie, czy zosta∏ pope∏niony czyn mogàcy stanowiç
przewinienie zawodowe, wyjaÊnienie okolicznoÊci
sprawy, a w przypadku stwierdzenia znamion przewinienia zawodowego ustalenie obwinionego oraz zebranie, zabezpieczenie i w niezb´dnym zakresie
utrwalenie dowodów dla sàdu lekarskiego.

2. Obwiniony mo˝e ustanowiç nie wi´cej ni˝
dwóch obroƒców spoÊród lekarzy, adwokatów lub
radców prawnych.

Art. 56. 1. Stronami post´powania w przedmiocie
odpowiedzialnoÊci zawodowej lekarzy sà pokrzywdzony oraz lekarz, którego dotyczy post´powanie, lub
obwiniony.
2. W post´powaniu przed sàdem lekarskim stronà
jest równie˝ rzecznik odpowiedzialnoÊci zawodowej.

3. W post´powaniu w przedmiocie odpowiedzialnoÊci zawodowej zast´pca rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej wykonuje prawa i obowiàzki rzecznika
odpowiedzialnoÊci zawodowej.
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Art. 57. 1. Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna,
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajàca osobowoÊci prawnej, której dobro prawne zosta∏o bezpoÊrednio naruszone lub zagro˝one przez
przewinienie zawodowe.

2. Pokrzywdzony mo˝e ustanowiç nie wi´cej ni˝
dwóch pe∏nomocników spoÊród lekarzy, adwokatów
lub radców prawnych.
3. W razie Êmierci pokrzywdzonego jego prawa
w post´powaniu w przedmiocie odpowiedzialnoÊci
zawodowej lekarzy, w tym prawo dost´pu do informacji medycznej oraz dokumentacji medycznej, mo˝e
wykonywaç ma∏˝onek, wst´pny, zst´pny, rodzeƒstwo,
powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostajàca w stosunku przysposobienia oraz jej ma∏˝onek, a tak˝e osoba pozostajàca we wspólnym po˝yciu.
4. W przypadku gdy organ prowadzàcy post´powanie dysponuje informacjami o osobach, o których
mowa w ust. 3, powinien pouczyç o przys∏ugujàcych
uprawnieniach co najmniej jednà z nich.
5. Organ prowadzàcy post´powanie w przedmiocie odpowiedzialnoÊci zawodowej lekarzy mo˝e ograniczyç pokrzywdzonemu dost´p do akt sprawy w zakresie przewidzianym w ustawach.

5. Je˝eli organ prowadzàcy post´powanie uzna za
niezb´dne ustanowienie obroƒcy ze wzgl´du na okolicznoÊci utrudniajàce obron´, w∏aÊciwy sàd lekarski
ustanawia obwinionemu obroƒc´ z urz´du spoÊród
lekarzy, adwokatów lub radców prawnych.
Art. 59. 1. Organ prowadzàcy post´powanie
w przedmiocie odpowiedzialnoÊci zawodowej lekarzy
przeprowadza dowody na wniosek stron albo z urz´du.
2. Je˝eli stwierdzenie okolicznoÊci majàcych istotne znaczenie dla rozstrzygni´cia sprawy wymaga wiadomoÊci specjalnych, zasi´ga si´ opinii bieg∏ego lub
specjalisty.
3. W celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego obwinionego powo∏uje si´ dwóch bieg∏ych
lekarzy psychiatrów.
4. Nie stanowi naruszenia tajemnicy lekarskiej
sk∏adanie przez lekarza zeznaƒ i wyjaÊnieƒ w zakresie
okolicznoÊci obj´tych post´powaniem w trakcie post´powania w przedmiocie odpowiedzialnoÊci zawodowej lekarzy.
Art. 60. 1. Je˝eli w post´powaniu w sprawie odpowiedzialnoÊci zawodowej lekarzy Êwiadek, bieg∏y lub
specjalista bez usprawiedliwienia nie stawi∏ si´ na
wezwanie rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej
lub na rozpraw´ przed sàdem lekarskim albo bezpodstawnie odmawia zeznaƒ, rzecznik odpowiedzialnoÊci
zawodowej lub sàd lekarski mo˝e zwróciç si´ do sàdu
rejonowego, w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce zamieszkania osoby wezwanej, o:
1) na∏o˝enie kary za nieusprawiedliwione niestawiennictwo albo za odmow´ zeznaƒ;
2) przymusowe sprowadzenie Êwiadka, bieg∏ego lub
specjalisty.
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3. KaralnoÊç przewinienia zawodowego ustaje, je˝eli od czasu jego pope∏nienia up∏yn´∏o 5 lat.
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2. Âwiadek, bieg∏y lub specjalista nie podlega karze, o której mowa w ust. 1 pkt 1, je˝eli nie by∏ uprzedzony o skutkach niestawiennictwa albo odmowy z∏o˝enia zeznaƒ.

Poz. 1708

3. Âwiadek, bieg∏y lub specjalista zamieszka∏y poza obszarem dzia∏ania organu prowadzàcego post´powanie w przedmiocie odpowiedzialnoÊci zawodowej lekarzy mo˝e byç, na wniosek tego organu, przes∏uchiwany przez w∏aÊciwy dla miejsca zamieszkania
sàd lekarski.
4. Je˝eli Êwiadek, bieg∏y lub specjalista nie mo˝e
stawiç si´ z powodu przeszkody zbyt trudnej do usuni´cia, sàd lekarski zleca jego przes∏uchanie cz∏onkowi wyznaczonemu ze swojego sk∏adu. Strony majà
prawo braç udzia∏ w tej czynnoÊci.

Art. 65. 1. W sprawach odpowiedzialnoÊci zawodowej cz∏onków organów izb lekarskich wymienionych w art. 21 pkt 2—5 i w art. 35 pkt 2—4 oraz zast´pców okr´gowego rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej post´powanie prowadzi okr´gowy rzecznik odpowiedzialnoÊci zawodowej wyznaczony przez Naczelnego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej.

2. W sprawach odpowiedzialnoÊci zawodowej Naczelnego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
i jego zast´pców post´powanie prowadzi okr´gowy
rzecznik odpowiedzialnoÊci zawodowej wyznaczony
przez Naczelny Sàd Lekarski.
Art. 66. 1. Je˝eli post´powanie wyjaÊniajàce dotyczy lekarzy b´dàcych cz∏onkami ró˝nych izb lekarskich, Naczelny Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej wyznacza okr´gowego rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej, w∏aÊciwego do prowadzenia tego post´powania.
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Art. 61. 1. Nie mo˝na pociàgnàç do odpowiedzialnoÊci zawodowej obwinionego, dopóki pope∏nienie
przewinienia zawodowego nie zosta∏o udowodnione
i stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sàdu lekarskiego.

4. Je˝eli czyn, o którym mowa w ust. 1, stanowi
jednoczeÊnie przest´pstwo, ustanie karalnoÊci przewinienia zawodowego nast´puje nie wczeÊniej ni˝
ustanie karalnoÊci przest´pstwa.

2. Wszelkie wàtpliwoÊci, których w post´powaniu
w przedmiocie odpowiedzialnoÊci zawodowej lekarzy
nie da si´ usunàç, nale˝y t∏umaczyç na korzyÊç obwinionego.

3. Organy prowadzàce post´powanie w przedmiocie odpowiedzialnoÊci zawodowej lekarzy kszta∏tujà
swoje przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie
z uwzgl´dnieniem zasad prawid∏owego rozumowania
oraz wskazaƒ wiedzy i doÊwiadczenia ˝yciowego.
Art. 62. Prawomocne rozstrzygni´cie sàdu kszta∏tujàce prawo lub stosunek prawny jest wià˝àce dla organów prowadzàcych post´powanie z zakresu odpowiedzialnoÊci zawodowej.
Art. 63. Post´powania w przedmiocie odpowiedzialnoÊci zawodowej lekarzy nie wszczyna si´,
a wszcz´te umarza, je˝eli:
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1) czynu nie pope∏niono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniajàcych podejrzenie jego pope∏nienia;

2) czyn nie stanowi przewinienia zawodowego albo
ustawy stanowià, ˝e sprawca nie pope∏nia przewinienia zawodowego;
3) obwiniony zmar∏;

4) nastàpi∏o ustanie karalnoÊci;

5) post´powanie w przedmiocie odpowiedzialnoÊci
zawodowej lekarzy co do tego samego czynu tej
samej osoby zosta∏o prawomocnie zakoƒczone
albo wczeÊniej wszcz´te toczy si´.

Art. 64. 1. Nie mo˝na wszczàç post´powania
w przedmiocie odpowiedzialnoÊci zawodowej lekarzy,
je˝eli od chwili pope∏nienia czynu up∏yn´∏y 3 lata.
2. Bieg przedawnienia do wszcz´cia post´powania
przerywa ka˝da czynnoÊç rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej.

2. Rzecznik odpowiedzialnoÊci zawodowej, który
wszczà∏ post´powanie, zachowuje swojà w∏aÊciwoÊç
przez ca∏y okres trwania tego post´powania.
Art. 67. 1. Rzecznik odpowiedzialnoÊci zawodowej
niezw∏ocznie po otrzymaniu informacji wskazujàcej
na mo˝liwoÊç pope∏nienia przewinienia zawodowego
jest obowiàzany wydaç postanowienie o wszcz´ciu
bàdê o odmowie wszcz´cia post´powania wyjaÊniajàcego. Postanowienie dor´cza si´ stronom.
2. Je˝eli zachodzi potrzeba rzecznik odpowiedzialnoÊci zawodowej mo˝e za˝àdaç uzupe∏nienia w okreÊlonym terminie danych zawartych w informacji lub
dokonaç sprawdzenia faktów w tym zakresie. W tym
przypadku postanowienie o wszcz´ciu albo o odmowie wszcz´cia post´powania wyjaÊniajàcego nale˝y
wydaç najpóêniej w terminie 3 miesi´cy od otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1.
Art. 68. 1. Pokrzywdzonemu przys∏uguje za˝alenie
na postanowienie o odmowie wszcz´cia post´powania wyjaÊniajàcego, a stronom — na postanowienie
o jego umorzeniu. Uprawnionym do z∏o˝enia za˝alenia przys∏uguje prawo przejrzenia akt.
2. Za˝alenie wnosi si´ do w∏aÊciwego okr´gowego
sàdu lekarskiego, a w przypadku gdy postanowienie,
o którym mowa w ust. 1, wyda∏ Naczelny Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej za˝alenie wnosi si´ do
Naczelnego Sàdu Lekarskiego w terminie 14 dni od
dnia otrzymania odpisu postanowienia.

Art. 69. 1. W∏aÊciwy okr´gowy sàd lekarski mo˝e
uchyliç postanowienie, na które wniesiono za˝alenie
i przekazaç post´powanie do dalszego prowadzenia
przez:
1) tego samego rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej;

Dziennik Ustaw Nr 219

— 17271 —

3. Je˝eli umorzenie nast´puje po wydaniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów, postanowienie
o umorzeniu powinno zawieraç tak˝e imi´ i nazwisko
obwinionego oraz okreÊlenie zarzucanego mu czynu.
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2) wskazanego okr´gowego rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej.

Poz. 1708

2. Uchylajàc postanowienie o umorzeniu post´powania wyjaÊniajàcego albo odmowie jego wszcz´cia,
organ uchylajàcy postanowienie wskazuje powody
uchylenia, a w miar´ potrzeby tak˝e okolicznoÊci, które nale˝y wyjaÊniç, lub czynnoÊci, które nale˝y przeprowadziç. Wskazania te sà wià˝àce dla rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej.
Art. 70. 1. Naczelny Sàd Lekarski rozpoznaje za˝alenie, o którym mowa w art. 68 ust. 2, w sk∏adzie trzyosobowym.

2. Naczelny Sàd Lekarski w wyniku rozpoznania
za˝alenia uchyla albo utrzymuje postanowienie w mocy.

2. W terminie 14 dni od dnia zaznajomienia obwinionego z materia∏ami post´powania wyjaÊniajàcego
mo˝e on sk∏adaç wnioski o uzupe∏nienie post´powania.

3. Termin zaznajomienia obwinionego z materia∏ami post´powania powinien byç tak wyznaczony, aby
od dor´czenia zawiadomienia o nim obwinionemu
i jego obroƒcom up∏yn´∏o co najmniej 14 dni.
4. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo obwinionego lub jego obroƒcy nie wstrzymuje dalszego
post´powania.
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3. Naczelny Sàd Lekarski, uchylajàc postanowienie, na które wniesiono za˝alenie, przekazuje post´powanie do dalszego prowadzenia przez Naczelnego
Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej.

Art. 74. 1. Je˝eli istniejà podstawy do sporzàdzenia wniosku o ukaranie, rzecznik odpowiedzialnoÊci
zawodowej zawiadamia obwinionego i jego obroƒców o terminie koƒcowego zaznajomienia z materia∏ami post´powania wyjaÊniajàcego wraz z pouczeniem o mo˝liwoÊci uprzedniego przejrzenia akt.

4. Uchylajàc postanowienie o umorzeniu post´powania wyjaÊniajàcego albo odmowie jego wszcz´cia,
organ uchylajàcy postanowienie wskazuje powody
uchylenia, a w miar´ potrzeby tak˝e okolicznoÊci, które nale˝y wyjaÊniç, lub czynnoÊci, które nale˝y przeprowadziç. Wskazania te sà wià˝àce dla Naczelnego
Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej.
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Art. 71. W toku post´powania wyjaÊniajàcego
rzecznik odpowiedzialnoÊci zawodowej powinien dà˝yç do szczegó∏owego wyjaÊnienia sprawy. W tym celu mo˝e przes∏uchiwaç pokrzywdzonego i inne osoby
w charakterze Êwiadków, powo∏ywaç i przes∏uchiwaç
bieg∏ych lub specjalistów, jak równie˝ przeprowadzaç
inne dowody. W przypadkach niecierpiàcych zw∏oki,
w szczególnoÊci wtedy, gdy mog∏oby to spowodowaç
zatarcie Êladów lub dowodów przewinienia zawodowego, rzecznik odpowiedzialnoÊci zawodowej mo˝e
przes∏uchaç lekarza w charakterze obwinionego,
przed wydaniem postanowienia o przedstawieniu zarzutów, je˝eli zachodzà warunki do sporzàdzenia takiego postanowienia.

5. Je˝eli nie zachodzi potrzeba uzupe∏nienia post´powania wyjaÊniajàcego, rzecznik odpowiedzialnoÊci
zawodowej wydaje postanowienie o jego zamkni´ciu.
6. Rzecznik odpowiedzialnoÊci zawodowej, w terminie 14 dni od dnia wydania postanowienia o zamkni´ciu post´powania wyjaÊniajàcego, sk∏ada do
sàdu lekarskiego wniosek o ukaranie.
Art. 75. 1. Wniosek o ukaranie powinien zawieraç:

1) imi´ i nazwisko oraz numer prawa wykonywania
zawodu albo numer ograniczonego prawa wykonywania zawodu;
2) dok∏adne okreÊlenie zarzucanego przewinienia zawodowego, ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i okolicznoÊci jego pope∏nienia oraz skutków
z niego wynikajàcych;

Art. 72. 1. Je˝eli zebrany w post´powaniu wyjaÊniajàcym materia∏ dowodowy wskazuje na fakt pope∏nienia przewinienia zawodowego, rzecznik odpowiedzialnoÊci zawodowej wydaje postanowienie o przedstawieniu lekarzowi zarzutów.

3) imiona i nazwiska oraz adresy Êwiadków, którzy
majà byç wezwani na rozpraw´, jak równie˝ inne
dowody;

2. Zarzuty przedstawia si´ lekarzowi osobiÊcie lub
dor´cza si´ na piÊmie, informujàc go o przys∏ugujàcych mu prawach, w tym o prawie do z∏o˝enia wyjaÊnieƒ.

2. O skierowaniu wniosku do w∏aÊciwego sàdu lekarskiego rzecznik odpowiedzialnoÊci zawodowej zawiadamia pokrzywdzonego, obwinionego lekarza
i w∏aÊciwà okr´gowà rad´ lekarskà.

Art. 73. 1. Je˝eli post´powanie wyjaÊniajàce nie
dostarczy∏o podstaw do sporzàdzenia wniosku o ukaranie, rzecznik odpowiedzialnoÊci zawodowej wydaje
postanowienie o umorzeniu post´powania bez koniecznoÊci uprzedniego zaznajomienia obwinionego
z materia∏ami post´powania wyjaÊniajàcego i bez postanowienia o zamkni´ciu post´powania.

Art. 76. 1. Post´powanie wyjaÊniajàce prowadzone przez okr´gowego rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej powinno byç zakoƒczone w ciàgu 6 miesi´cy od dnia uzyskania informacji, o której mowa
w art. 67 ust. 1.

2. Postanowienie o umorzeniu post´powania powinno zawieraç wskazanie przyczyn umorzenia.

4) uzasadnienie wniosku.

2. W uzasadnionym przypadku Naczelny Rzecznik
OdpowiedzialnoÊci Zawodowej mo˝e przed∏u˝yç
okres post´powania wyjaÊniajàcego na dalszy czas
okreÊlony, nie d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy.
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4. Stronom przys∏uguje prawo z∏o˝enia do Naczelnego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej za˝alenia na przewlek∏oÊç post´powania prowadzonego
przez okr´gowego rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej.
5. Naczelny Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej, po otrzymaniu za˝alenia na przewlek∏oÊç post´powania, mo˝e:

1) wydaç postanowienie o przej´ciu post´powania
wyjaÊniajàcego;
2) za˝alenie oddaliç;

Art. 78. 1. Sprawy w przedmiocie odpowiedzialnoÊci zawodowej lekarzy rozpoznajà okr´gowe sàdy lekarskie i Naczelny Sàd Lekarski.
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3. W przypadku niezakoƒczenia post´powania wyjaÊniajàcego w terminie roku, akta sprawy przekazuje
si´ Naczelnemu Sàdowi Lekarskiemu, który mo˝e
przed∏u˝yç post´powanie wyjaÊniajàce na dalszy czas
okreÊlony.

Poz. 1708

3. Sprawy przeciwko cz∏onkom organów, o których mowa w art. 21 pkt 2—5 i w art. 35 pkt 2—5, oraz
przeciwko zast´pcom okr´gowego rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej i zast´pcom Naczelnego
Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej rozpoznaje
okr´gowy sàd lekarski wskazany przez Naczelny Sàd
Lekarski.
4. Naczelny Sàd Lekarski:

1) rozpoznaje odwo∏ania od orzeczeƒ okr´gowych
sàdów lekarskich;

2) rozpoznaje za˝alenia na postanowienie, o którym
mowa w art. 77 ust. 1;
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3) przekazaç post´powanie do dalszego prowadzenia
przez tego samego rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej, ustalajàc wytyczne co do sposobu
jego za∏atwienia, wraz z wyznaczeniem terminu
za∏atwienia sprawy;

2. W∏aÊciwy do rozpoznania sprawy w pierwszej
instancji jest okr´gowy sàd lekarski izby lekarskiej,
której obwiniony jest cz∏onkiem w chwili wszcz´cia
post´powania.

4) przekazaç post´powanie do dalszego prowadzenia przez wskazanego okr´gowego rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej.

Art. 77. 1. W przypadku gdy zebrane dowody
wskazujà z du˝ym prawdopodobieƒstwem, ˝e lekarz,
którego dotyczy post´powanie, lub obwiniony pope∏ni∏ ci´˝kie przewinienie zawodowe, a rodzaj tego przewinienia wskazuje, ˝e wykonywanie przez obwinionego zawodu lekarza zagra˝a bezpieczeƒstwu pacjentów
lub grozi pope∏nieniem kolejnego przewinienia zawodowego, sàd lekarski, na wniosek rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej, wydaje postanowienie o tymczasowym zawieszeniu prawa wykonywania zawodu
albo o ograniczeniu zakresu czynnoÊci w wykonywaniu zawodu lekarza przez obwinionego na okres do
roku.
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2. Postanowienie jest natychmiast wykonalne.

3. Obwiniony i jego obroƒca majà prawo obecnoÊci na posiedzeniu sàdu, którego przedmiotem jest wydanie postanowienia.
4. Postanowienie niezw∏ocznie przekazuje si´
przewodniczàcemu w∏aÊciwej okr´gowej rady lekarskiej.
5. Je˝eli do up∏ywu okresu zawieszenia albo ograniczenia, o których mowa w ust. 1, w sprawie zawieszonego lekarza nie zapadnie prawomocne orzeczenie
sàdu lekarskiego, sàd z urz´du bada zasadnoÊç dalszego tymczasowego zawieszenia albo ograniczenia.
6. Na postanowienie obwinionemu przys∏uguje
za˝alenie w terminie 14 dni od dnia jego dor´czenia.
Za˝alenie wnosi si´ do Naczelnego Sàdu Lekarskiego
za poÊrednictwem okr´gowego sàdu lekarskiego, który wyda∏ postanowienie. Za˝alenie nie wstrzymuje
natychmiastowej wykonalnoÊci postanowienia.

3) orzeka o wznowieniu post´powania w przedmiocie odpowiedzialnoÊci zawodowej lekarzy.

Art. 79. 1. Post´powanie przed sàdem lekarskim
odbywa si´ na rozprawie jawnej.
2. Sàd lekarski wy∏àcza jawnoÊç rozprawy, je˝eli
jawnoÊç mog∏aby:
1) naruszyç tajemnic´ lekarskà, o której mowa
w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.
o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
2) wywo∏aç zak∏ócenie spokoju publicznego;
3) obra˝aç dobre obyczaje;
4) ujawniç okolicznoÊci, które ze wzgl´du na wa˝ny
interes paƒstwa powinny byç zachowane w tajemnicy;
5) naruszyç wa˝ny interes prywatny.

Art. 80. 1. Okr´gowy sàd lekarski orzeka w sk∏adzie trzyosobowym.
2. Naczelny Sàd Lekarski orzeka w sk∏adzie pi´cioosobowym.
Art. 81. Cz∏onkowie sàdów lekarskich w zakresie
orzekania podlegajà przepisom powszechnie obowiàzujàcego prawa.
Art. 82. 1. W razie stwierdzenia po rozpocz´ciu
przewodu sàdowego okolicznoÊci wymienionych
w art. 63 ust. 1 pkt 3—5 sàd lekarski umarza post´powanie. W razie ujawnienia okolicznoÊci wymienionych w art. 63 ust. 1 pkt 1 i 2 sàd lekarski wydaje orzeczenie uniewinniajàce obwinionego, chyba ˝e obwiniony w chwili czynu by∏ niepoczytalny i wtedy sàd lekarski umarza post´powanie.
2. Sàd lekarski mo˝e umorzyç post´powanie
w przypadku przewinienia mniejszej wagi albo je˝eli
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Art. 83. 1. Sàd lekarski mo˝e orzekaç nast´pujàce
kary:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) kara pieni´˝na;

Art. 88. 1. Og∏oszenie orzeczenia sàdu lekarskiego
jest jawne.
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orzeczenie wobec obwinionego kary by∏oby oczywiÊcie niecelowe ze wzgl´du na rodzaj i wysokoÊç kary
prawomocnie orzeczonej za ten sam czyn w innym
post´powaniu przewidzianym przez ustawy, a interes
pokrzywdzonego temu si´ nie sprzeciwia.

Poz. 1708

4) zakaz pe∏nienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres
od roku do pi´ciu lat;
5) ograniczenie zakresu czynnoÊci w wykonywaniu
zawodu lekarza na okres od szeÊciu miesi´cy do
dwóch lat;

Art. 89. 1. Orzeczenie sàdu lekarskiego powinno
zawieraç:

1) oznaczenie sàdu lekarskiego, który je wyda∏, oraz
s´dziów, rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej
i protokolanta;

2) dat´ oraz miejsce rozpoznania sprawy i wydania
orzeczenia;
3) imi´, nazwisko oraz inne dane okreÊlajàce to˝samoÊç obwinionego;

4) przytoczenie opisu i kwalifikacji prawnej czynu,
którego pope∏nienie rzecznik odpowiedzialnoÊci
zawodowej zarzuci∏ obwinionemu;
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6) zawieszenie prawa wykonywania zawodu na
okres od roku do pi´ciu lat;

2. Po og∏oszeniu orzeczenia przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego przytacza ustnie jego g∏ówne motywy.

7) pozbawienie prawa wykonywania zawodu.

2. Sàd lekarski, orzekajàc kar´ przewidzianà
w ust. 1 pkt 5 lub 6, mo˝e dodatkowo orzec kar´ wymienionà w ust. 1 pkt 4.

Art. 84. W przypadku orzeczenia kary przewidzianej w art. 83 ust. 1 pkt 4—7, sàd lekarski mo˝e zarzàdziç opublikowanie orzeczenia w biuletynie okr´gowej izby lekarskiej, której obwiniony jest cz∏onkiem.

Art. 85. 1. Kar´ pieni´˝nà orzeka si´ na cel spo∏eczny zwiàzany z ochronà zdrowia w wysokoÊci od jednej
trzeciej do czterokrotnego przeci´tnego miesi´cznego
wynagrodzenia w sektorze przedsi´biorstw bez wyp∏at nagród z zysku, og∏oszonego przez Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego, obowiàzujàcego w chwili wydania orzeczenia w pierwszej instancji.
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2. Kar´ pieni´˝nà orzeka si´ samoistnie albo obok
kar wymienionych w art. 83 ust. 1 pkt 4—6.

Art. 86. Orzekajàc kar´ ograniczenia zakresu czynnoÊci w wykonywaniu zawodu lekarza, sàd lekarski
okreÊla szczegó∏owo czynnoÊci, których lekarz nie
mo˝e wykonywaç.

Art. 87. 1. Zawieszenie prawa wykonywania zawodu orzeka si´ w miesiàcach i latach.
2. Bieg kary rozpoczyna si´ z dniem uprawomocnienia si´ orzeczenia.

5) rozstrzygni´cie sàdu lekarskiego;
6) uzasadnienie.

2. Orzeczenie skazujàce powinno ponadto zawieraç:
1) dok∏adne okreÊlenie przypisanego obwinionemu
czynu oraz jego kwalifikacj´ prawnà;
2) rozstrzygni´cie co do kary, a w razie potrzeby co
do zaliczenia na jej poczet tymczasowego zawieszenia w prawie wykonywania zawodu albo tymczasowego ograniczenia zakresu czynnoÊci w wykonywaniu zawodu lekarza.
3. Uzasadnienie powinno zawieraç:

1) wskazanie, jakie fakty sàd lekarski uzna∏ za udowodnione lub nieudowodnione, na jakich w tej
mierze opar∏ si´ dowodach i dlaczego nie uzna∏
dowodów przeciwnych;
2) wskazanie podstawy prawnej orzeczenia;
3) przytoczenie okolicznoÊci, które sàd lekarski mia∏
na wzgl´dzie przy wymiarze kary.

4. Orzeczenie sàdu lekarskiego powinno zawieraç
tak˝e postanowienie o kosztach post´powania. W razie ukarania obwinionego ponosi on koszty post´powania, chyba ˝e sàd lekarski postanowi inaczej. W razie uniewinnienia obwinionego lub umorzenia post´powania koszty post´powania ponosi Skarb Paƒstwa.

3. Na poczet kary zawieszenia prawa wykonywania zawodu zalicza si´ okres tymczasowego zawieszenia prawa wykonywania zawodu.

5. Orzeczenie sàdu lekarskiego wraz z pouczeniem
o terminie i sposobie wniesienia odwo∏ania sàd lekarski dor´cza stronom w terminie 30 dni od dnia jego
og∏oszenia, z zastrze˝eniem art. 94 ust. 2.

4. Na poczet kary ograniczenia zakresu czynnoÊci
w wykonywaniu zawodu lekarza zalicza si´ okres tymczasowego ograniczenia zakresu czynnoÊci w wykonywaniu zawodu lekarza.

6. Obwinionemu przys∏uguje za˝alenie na postanowienie o kosztach post´powania w terminie 14 dni
od dnia dor´czenia orzeczenia. Za˝alenie wnosi si´ do
sàdu lekarskiego, który wyda∏ orzeczenie.
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2. Orzeczenie Naczelnego Sàdu Lekarskiego dor´cza si´ stronom w terminie 2 miesi´cy od dnia jego
og∏oszenia.
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Art. 90. 1. Od orzeczenia okr´gowego sàdu lekarskiego stronom przys∏uguje odwo∏anie do Naczelnego Sàdu Lekarskiego w terminie 14 dni od dnia dor´czenia orzeczenia.

Poz. 1708

2. Odwo∏anie wnosi si´ za poÊrednictwem sàdu lekarskiego, który wyda∏ zaskar˝one orzeczenie.
3. Cofni´cie odwo∏ania przez sk∏adajàcà je stron´
przed rozpocz´ciem rozprawy odwo∏awczej wià˝e Naczelny Sàd Lekarski, który pozostawia odwo∏anie bez
rozpoznania, o ile nie zachodzà przes∏anki z art. 439
§ 1 pkt 1 i 2 oraz 5—10 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
— Kodeks post´powania karnego (Dz. U. Nr 89,
poz. 555, z póên. zm.11)).
Art. 91. 1. Odwo∏anie co do winy uwa˝a si´ za
zwrócone przeciwko ca∏oÊci orzeczenia.

Art. 95. 1. Od prawomocnego orzeczenia sàdu lekarskiego koƒczàcego post´powanie w przedmiocie
odpowiedzialnoÊci zawodowej lekarzy, stronom,
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zdrowia i Prezesowi Naczelnej Rady Lekarskiej przys∏uguje kasacja do
Sàdu Najwy˝szego w terminie 2 miesi´cy od dnia dor´czenia orzeczenia.
2. Strona, która nie zaskar˝y∏a orzeczenia sàdu lekarskiego pierwszej instancji, nie mo˝e wnieÊç kasacji
od orzeczenia sàdu odwo∏awczego, je˝eli orzeczenie
sàdu pierwszej instancji utrzymano w mocy lub zmieniono na jej korzyÊç.

Art. 92. 1. Naczelny Sàd Lekarski utrzymuje w mocy, uchyla albo zmienia orzeczenie okr´gowego sàdu
lekarskiego.

4. Kasacj´ w stosunku do tego samego obwinionego i od tego samego orzeczenia ka˝dy uprawniony
mo˝e wnieÊç tylko raz.

2. Naczelny Sàd Lekarski nie mo˝e uznaç winnym
lub wymierzyç kary obwinionemu, który zosta∏ uniewinniony przez okr´gowy sàd lekarski lub co do którego post´powanie umorzono.

Art. 96. 1. Kasacja mo˝e byç wniesiona z powodu
uchybieƒ wymienionych w art. 439 § 1 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. — Kodeks post´powania karnego lub
innego ra˝àcego naruszenia prawa. Kasacja mo˝e byç
wniesiona równie˝ z powodu niewspó∏miernoÊci kary.
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2. Odwo∏anie co do kary uwa˝a si´ za zwrócone
przeciwko ca∏oÊci rozstrzygni´cia o karze.

3. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy uchybieƒ wymienionych w art. 439 § 1 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks post´powania karnego.

Art. 93. Je˝eli rzecznik odpowiedzialnoÊci zawodowej lub sàd lekarski uzna, ˝e przyczynà pope∏nienia
przez lekarza przewinienia zawodowego by∏o jego niedostateczne przygotowanie zawodowe lub stan zdrowia, wyst´puje do w∏aÊciwej okr´gowej rady lekarskiej
z wnioskiem o przeprowadzenie post´powania przewidzianego w art. 11 lub 12 ustawy z dnia 5 grudnia
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
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Art. 94. 1. Orzeczenia Naczelnego Sàdu Lekarskiego koƒczàce post´powanie w przedmiocie odpowiedzialnoÊci zawodowej lekarzy sà prawomocne z chwilà og∏oszenia.
———————
11)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62,
poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r.
Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061
i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69,
poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264,
poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77,
poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143,
poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178,
poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95,
poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013,
Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r.
Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89,
poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 123,
poz. 849 i Nr 128, poz. 903, z 2008 r. Nr 27, poz. 162,
Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686, Nr 123, poz. 802,
Nr 182, poz. 1133, Nr 208, poz. 1308, Nr 214, poz. 1344,
Nr 225, poz. 1485, Nr 234, poz. 1571 i Nr 237, poz. 1651
oraz z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 20, poz. 104, Nr 28,
poz. 171, Nr 68, poz. 585, Nr 85, poz. 716, Nr 127,
poz. 1051, Nr 144, poz. 1178, Nr 168, poz. 1323, Nr 178,
poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589.

2. Niedopuszczalne jest uwzgl´dnienie kasacji na
niekorzyÊç obwinionego wniesionej po up∏ywie
6 miesi´cy od dnia uprawomocnienia si´ orzeczenia.

Art. 97. Strony, minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia i Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej wnoszà kasacj´ do Sàdu Najwy˝szego za poÊrednictwem Naczelnego Sàdu Lekarskiego.
Art. 98. 1. W kasacji nale˝y podaç, na czym polega
zarzucane uchybienie.
2. Kasacja wnoszona przez stron´ powinna byç
sporzàdzona i podpisana przez obroƒc´ b´dàcego adwokatem albo radcà prawnym albo pe∏nomocnika b´dàcego adwokatem albo radcà prawnym.
Art. 99. Post´powanie w przedmiocie odpowiedzialnoÊci zawodowej lekarzy zakoƒczone prawomocnym orzeczeniem sàdu lekarskiego wznawia si´, je˝eli:
1) w zwiàzku z post´powaniem dopuszczono si´
przest´pstwa, a istnieje uzasadniona podstawa do
przyj´cia, ˝e mog∏o to mieç wp∏yw na treÊç orzeczenia;
2) po wydaniu orzeczenia ujawnià si´ nowe fakty lub
dowody nieznane przedtem sàdowi lekarskiemu,
wskazujàce na to, ˝e:
a) obwiniony nie pope∏ni∏ czynu albo czyn jego
nie stanowi∏ przewinienia zawodowego lub nie
podlega∏ karze,
b) sàd lekarski umorzy∏ post´powanie b∏´dnie
przyjmujàc pope∏nienie przez obwinionego zarzucanego mu czynu.
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Art. 106. 1. Lekarzowi, który w wyniku wznowienia
post´powania w przedmiocie odpowiedzialnoÊci zawodowej lekarzy lub kasacji zosta∏ uniewinniony,
przys∏uguje odszkodowanie za poniesionà szkod´
oraz zadoÊçuczynienie za doznanà krzywd´, na skutek
wykonania wzgl´dem niego w ca∏oÊci lub w cz´Êci kary, która zosta∏a zmieniona albo uchylona w wyniku
wznowienia post´powania lub kasacji.
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Art. 100. Post´powanie przed sàdem lekarskim zakoƒczone prawomocnym orzeczeniem mo˝na wznowiç w wypadku uchylenia lub istotnej zmiany treÊci
prawomocnego wyroku lub orzeczenia, z powodu którego zosta∏o ono umorzone w trybie art. 82 ust. 2.

Poz. 1708

Art. 101. Czyn, o którym mowa w art. 99 pkt 1, musi byç ustalony prawomocnym wyrokiem skazujàcym,
chyba ˝e orzeczenie takie nie mo˝e zapaÊç z powodu
przyczyn wymienionych w art. 17 § 1 pkt 3—11 lub
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks
post´powania karnego.
Art. 102. 1. Wznowienie post´powania mo˝e nastàpiç na wniosek strony lub z urz´du.

2. Post´powanie wznawia si´ z urz´du tylko w razie ujawnienia si´ jednego z uchybieƒ wymienionych
w art. 439 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
— Kodeks post´powania karnego.

3. W sprawach roszczeƒ orzeka sàd powszechny.

4. Roszczenia ulegajà przedawnieniu z up∏ywem
roku od dnia uprawomocnienia si´ orzeczenia wydanego w wyniku wznowienia post´powania.
Art. 107. Prawomocne orzeczenie sàdu lekarskiego przewodniczàcy tego sàdu dor´cza:

1) prezesowi w∏aÊciwej okr´gowej rady lekarskiej do
wykonania;
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3. Wznowienie nie mo˝e nastàpiç z przyczyn wymienionych w ust. 2, je˝eli by∏y one przedmiotem rozpoznania w trybie kasacji.

2. Roszczenia przys∏ugujà w stosunku do okr´gowej izby lekarskiej, której obwiniony by∏ cz∏onkiem
w momencie ukarania.

4. Niedopuszczalne jest wznowienie post´powania z urz´du na niekorzyÊç obwinionego po up∏ywie
6 miesi´cy od dnia uprawomocnienia si´ orzeczenia.
Art. 103. 1. W sprawie wznowienia post´powania
zakoƒczonego prawomocnym orzeczeniem okr´gowego sàdu lekarskiego lub Naczelnego Sàdu Lekarskiego orzeka w innym sk∏adzie sàd lekarski, który wyda∏ orzeczenie koƒczàce prawomocnie post´powanie.

2. W kwestii wznowienia post´powania sàd lekarski orzeka na posiedzeniu bez udzia∏u stron, chyba ˝e
przewodniczàcy sàdu lub sàd postanowi inaczej.
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Art. 104. Wniosek o wznowienie post´powania
powinien byç sporzàdzony i podpisany przez adwokata. Do wniosku do∏àcza si´ odpowiednià liczb´ jego
odpisów dla stron post´powania.

Art. 105. 1. Na postanowienie oddalajàce wniosek
o wznowienie post´powania lub pozostawiajàce go
bez rozpoznania przys∏uguje za˝alenie do Naczelnego
Sàdu Lekarskiego w terminie 14 dni od dnia dor´czenia postanowienia, z tym ˝e za˝alenie na postanowienie Naczelnego Sàdu Lekarskiego rozpoznaje ten sàd
w innym sk∏adzie.
2. Orzekajàc o wznowieniu post´powania, okr´gowy sàd lekarski uchyla zaskar˝one orzeczenie i ponownie rozpatruje spraw´ w innym sk∏adzie, a Naczelny Sàd Lekarski uchyla zaskar˝one orzeczenie i przekazuje spraw´ w∏aÊciwemu okr´gowemu sàdowi lekarskiemu do ponownego rozpoznania. Od orzeczenia
o wznowieniu post´powania Êrodek odwo∏awczy nie
przys∏uguje.
3. Uchylajàc zaskar˝one orzeczenie, sàd lekarski
mo˝e uniewinniç obwinionego, je˝eli nowe fakty lub
dowody wskazujà na to, ˝e orzeczenie to jest oczywiÊcie nies∏uszne, albo te˝ post´powanie umorzyç.

2) stronom, ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zdrowia i Prezesowi Naczelnej Rady Lekarskiej.

Art. 108. 1. Lekarz zawieszony w prawie wykonywania zawodu nie mo˝e wykonywaç zawodu w ˝adnej formie.
2. Prawomocne orzeczenie kary wymienionej
w art. 83 ust. 1 pkt 6 i 7 stanowi podstaw´ do rozwiàzania bez wypowiedzenia umowy o prac´ albo umowy cywilnoprawnej, na podstawie której lekarz wykonuje zawód.
3. Po otrzymaniu prawomocnego orzeczenia sàdu
lekarskiego, o którym mowa w ust. 2, prezes w∏aÊciwej okr´gowej rady lekarskiej zawiadamia ukaranego
lekarza o skreÊleniu z rejestru indywidualnych praktyk
lekarskich lub indywidualnych specjalistycznych
praktyk lekarskich w wykonaniu orzeczenia sàdu lekarskiego.
Art. 109. Na wniosek obwinionego lekarza prawomocne orzeczenie uniewinniajàce go w sprawach
z zakresu odpowiedzialnoÊci zawodowej lekarzy podlega opublikowaniu w biuletynie okr´gowej izby lekarskiej, której lekarz jest cz∏onkiem, na jej koszt.
Art. 110. 1. Naczelna Rada Lekarska prowadzi Rejestr Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „Rejestrem Ukaranych Lekarzy”. Rejestr jest jawny dla osób i podmiotów, które wyka˝à interes prawny.
2. Rejestr Ukaranych Lekarzy zawiera nast´pujàce
dane:
1) numer wpisu;
2) dat´ wpisu;
3) nazwisko lekarza;
4) imi´ lekarza;
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6) dat´ urodzenia lekarza;
7) miejsce urodzenia lekarza;
8) imi´ ojca lekarza;
9) imi´ matki lekarza;
10) oznaczenie orzeczenia;
11) dat´ orzeczenia;
12) rodzaj orzeczonej kary;
13) numer prawa wykonywania zawodu;
14) numer rejestru w okr´gowej izbie lekarskiej;
15) nazw´ orzekajàcego sàdu lekarskiego;
16) dat´ wykonania kary;

1) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks post´powania karnego dotyczàce post´powania
uproszczonego; nie stosuje si´ przepisów o oskar˝ycielu prywatnym, powodzie cywilnym, przedstawicielu spo∏ecznym, o post´powaniu przygotowawczym oraz Êrodkach przymusu, z wyjàtkiem
przepisów o karze pieni´˝nej;

2) rozdzia∏ów I—III i art. 53 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. — Kodeks karny.
Rozdzia∏ 6

Post´powanie mediacyjne

Art. 113. 1. Rzecznik odpowiedzialnoÊci zawodowej w czasie post´powania wyjaÊniajàcego albo sàd
lekarski w czasie post´powania przed sàdem lekarskim mo˝e z inicjatywy lub za zgodà stron skierowaç
spraw´ do post´powania mediacyjnego mi´dzy pokrzywdzonym i obwinionym.
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17) dat´ zatarcia kary;

Art. 112. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do post´powania w przedmiocie odpowiedzialnoÊci zawodowej stosuje si´ odpowiednio przepisy:
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5) drugie imi´ lekarza;

Poz. 1708

18) adnotacj´ o postanowieniach wydanych w trybie
art. 77.
3. Zatarcie kary nast´puje z urz´du:

1) po up∏ywie roku od daty uprawomocnienia si´
orzeczenia o ukaraniu karà wymienionà w art. 83
ust. 1 pkt 1;

2) po up∏ywie trzech lat od dnia uprawomocnienia
si´ orzeczenia o ukaraniu karà wymienionà
w art. 83 ust. 1 pkt 2;
3) po up∏ywie trzech lat od dnia wykonania orzeczenia o ukaraniu karà wymienionà w art. 83 ust. 1
pkt 3—5;

4) po up∏ywie pi´ciu lat od dnia wykonania orzeczenia o ukaraniu karà wymienionà w art. 83 ust. 1
pkt 6.
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4. Je˝eli lekarz przed up∏ywem okresu wymaganego do zatarcia kary zostanie ponownie ukarany, jest
dopuszczalne tylko jednoczesne zatarcie wszystkich
kar.

5. Kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu
nie ulega zatarciu.
6. Zatarcie kary nast´puje przez usuni´cie z Rejestru Ukaranych Lekarzy wzmianki o ukaraniu.
Art. 111. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
w porozumieniu z Ministrem SprawiedliwoÊci, po zasi´gni´ciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:
1) sposób i tryb prowadzenia Rejestru Ukaranych Lekarzy,
2) sposób i tryb wykonania prawomocnych orzeczeƒ
sàdów lekarskich
— kierujàc si´ potrzebà respektowania praw uczestników post´powania, specyfikà, z∏o˝onoÊcià i czasoch∏onnoÊcià post´powaƒ w przedmiocie odpowiedzialnoÊci zawodowej.

2. Post´powanie mediacyjne nie powinno trwaç
d∏u˝ej ni˝ 2 miesiàce, a jego okresu nie wlicza si´ do
czasu trwania post´powania wyjaÊniajàcego.
3. Rada lekarska wybiera na okres jednej kadencji
godnego zaufania lekarza, który pe∏ni w izbie lekarskiej funkcj´ mediatora. Mediatorem nie mo˝e byç
rzecznik odpowiedzialnoÊci zawodowej, jego zast´pca
oraz cz∏onek sàdu lekarskiego.
4. Post´powanie mediacyjne jest prowadzone we
w∏aÊciwej terenowo izbie lekarskiej. Je˝eli zachodzà
okolicznoÊci okreÊlone w art. 40—42 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. — Kodeks post´powania karnego
w stosunku do mediatora lub je˝eli pokrzywdzony lub
obwiniony wnioskuje o wyznaczenie innego mediatora, post´powanie jest prowadzone w izbie lekarskiej
wskazanej przez organ kierujàcy spraw´ do post´powania mediacyjnego.
5. Mediator sporzàdza, po przeprowadzeniu post´powania mediacyjnego, sprawozdanie z jego przebiegu i wyników, które do∏àcza si´ do akt sprawy.
6. Do post´powania mediacyjnego stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. —
Kodeks post´powania karnego dotyczàce post´powania mediacyjnego.
Rozdzia∏ 7
Majàtek i gospodarka finansowa

Art. 114. 1. Majàtek izb lekarskich stanowià Êrodki
finansowe oraz ruchomoÊci i nieruchomoÊci.
2. Majàtek izb lekarskich powstaje:
1) ze sk∏adek cz∏onkowskich;
2) z zapisów, darowizn i dotacji;
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4) z innych wp∏ywów.

2. Przepis ust. 1 nie narusza przepisów
art. 120 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy.
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3) z wp∏ywów z dzia∏alnoÊci gospodarczej;

Poz. 1708

3. Majàtkiem izby lekarskiej zarzàdza w∏aÊciwa rada lekarska.

Art. 115. 1. Izby lekarskie otrzymujà z bud˝etu paƒstwa, z cz´Êci, której dysponentem jest minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, Êrodki finansowe, na pokrycie
kosztów czynnoÊci administracyjnych zwiàzanych
z realizacjà zadaƒ, o których mowa w art. 5 pkt 3—6
i 11, oraz czynnoÊci, których wykonywanie na podstawie odr´bnych przepisów zosta∏o przekazane izbom
lekarskim.
2. Koszty, o których mowa w ust. 1, w przypadku
Wojskowej Izby Lekarskiej, sà pokrywane z bud˝etu
paƒstwa, z cz´Êci, której dysponentem jest Minister
Obrony Narodowej.

4. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1,
nie dotyczy czynnoÊci zawodowych,
których obowiàzek ubezpieczenia wynika z przepisów o zak∏adach opieki
zdrowotnej oraz przepisów o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych.

Art. 48b. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji
finansowych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia, po
zasi´gni´ciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy zakres ubezpieczenia
obowiàzkowego, o którym mowa
w art. 48a, termin powstania obowiàzku
ubezpieczenia oraz minimalnà sum´
gwarancyjnà, bioràc pod uwag´ specyfik´ wykonywanego zawodu oraz zakres
wykonywanych czynnoÊci.”.
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3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, po zasi´gni´ciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób ustalania kosztów i tryb
przekazywania izbom lekarskim Êrodków finansowych, o których mowa w ust. 1, kierujàc si´ ponoszonymi przez izby lekarskie kosztami oraz potrzebà
sprawnego wykonywania zadaƒ przekazanych izbom
lekarskim.

3. Spe∏nienie obowiàzku, o którym mowa w ust. 1, ustala si´ na podstawie
polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, potwierdzajàcego zawarcie
umowy tego ubezpieczenia, wystawionego przez zak∏ad ubezpieczeƒ.

Art. 116. Nieop∏acone w terminie sk∏adki cz∏onkowskie i koszty post´powania w przedmiocie odpowiedzialnoÊci zawodowej lekarzy podlegajà Êciàgni´ciu w trybie przepisów o post´powaniu egzekucyjnym
w administracji.
Rozdzia∏ 8

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, przepisy
przejÊciowe i koƒcowe

Art. 117. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r.
Nr 136, poz. 857, z póên. zm.12)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 9 ust. 14 otrzymuje brzmienie:
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„14. Do lekarza, o którym mowa w ust. 2, stosuje
si´ odpowiednio przepisy art. 31 i 45 ustawy
z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
(Dz. U. Nr 219, poz. 1708).”;

2) po art. 48 dodaje si´ art. 48a i 48b w brzmieniu:

„Art. 48a. 1. Lekarz wykonujàcy zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) w zak∏adzie opieki zdrowotnej,
2) w ramach indywidualnej praktyki
lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej
— podlega obowiàzkowi ubezpieczenia od odpowiedzialnoÊci cywilnej za
szkody wyrzàdzone przy wykonywaniu czynnoÊci zawodowych.
———————
12)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120,
Nr 40, poz. 323, Nr 76, poz. 641 i Nr 219, poz. 1706.

Art. 118. 1. Naczelna Izba Lekarska dzia∏ajàca
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy staje si´ Naczelnà Izbà Lekarskà w rozumieniu ustawy.
2. Organy Naczelnej Izby Lekarskiej dzia∏ajàce
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy stajà si´ organami Naczelnej Izby Lekarskiej w rozumieniu ustawy.
Kadencja tych organów liczy si´ od dnia ich wyboru
na podstawie dotychczasowych przepisów.
3. Zast´pcy Naczelnego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej dzia∏ajàcy przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy stajà si´ Zast´pcami Naczelnego
Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej w rozumieniu ustawy i pe∏nià funkcj´ do dnia wyboru Zast´pców Naczelnego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej na podstawie ustawy.
4. Uchwa∏y podj´te przez organy Naczelnej Izby
Lekarskiej dzia∏ajàce przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy zachowujà moc.
5. Rejestry prowadzone przez organy Naczelnej
Izby Lekarskiej przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy
stajà si´ odpowiednio rejestrami, o których mowa
w ustawie.
6. Sprawy prowadzone przez organy Naczelnej
Izby Lekarskiej wszcz´te i niezakoƒczone przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy prowadzone sà przez w∏aÊciwy
organ Naczelnej Izby Lekarskiej w rozumieniu ustawy,
w trybie i na zasadach okreÊlonych w ustawie.
7. Przepisy ustawy stosuje si´ do spraw wszcz´tych i niezakoƒczonych przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy prawomocnym orzeczeniem w przedmiocie
odpowiedzialnoÊci zawodowej lekarzy, o ile przepisy
dotychczasowe nie sà dla obwinionego wzgl´dniejsze.
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2. Okr´gowa izba lekarska wyst´puje o zwrot nieruchomoÊci, je˝eli nieruchomoÊç jest niezb´dna dla
wykonywania jej zadaƒ.

Art. 119. Wojskowa Izba Lekarska dzia∏ajàca przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy staje si´ Wojskowà Izbà
Lekarskà w rozumieniu ustawy. Przepisy art. 118
ust. 2—8 stosuje si´.

3. Stwierdzenie, ˝e okr´gowa izba lekarska jest nast´pcà prawnym w∏aÊciciela nieruchomoÊci, w rozumieniu ust. 1, oraz orzeczenie o zwrocie na rzecz okr´gowej izby lekarskiej nieruchomoÊci nast´puje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez wojewod´.

Art. 120. 1. Okr´gowe izby lekarskie dzia∏ajàce
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy stajà si´ okr´gowymi izbami lekarskimi w rozumieniu ustawy.

4. Ostateczna decyzja wojewody, o której mowa
w ust. 3, stanowi podstaw´ wpisu w ksi´dze wieczystej.
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8. CzynnoÊci w sprawach, o których mowa
w ust. 7, dokonane na podstawie przepisów dotychczasowych sà skuteczne.

2. Cz∏onkowie okr´gowych izb lekarskich dzia∏ajàcych przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy stajà si´
cz∏onkami okr´gowych izb lekarskich dzia∏ajàcych na
podstawie ustawy.
3. Do okr´gowych izb lekarskich stosuje si´
art. 118 ust. 2—8.

Art. 122. Traci moc ustawa z dnia 17 maja 1989 r.
o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, z póên.
zm.13)).
Art. 123. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2010 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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Art. 121. 1. Okr´gowe izby lekarskie sà nast´pcà
prawnym dzia∏ajàcych do 1950 r. okr´gowych izb lekarskich oraz okr´gowych izb lekarsko-dentystycznych i sà uprawnione, je˝eli nie narusza to ujawnionego w ksi´dze wieczystej prawa w∏asnoÊci lub prawa
u˝ytkowania wieczystego osób trzecich, do wyst´powania o zwrot nieruchomoÊci stanowiàcych w podanym okresie w∏asnoÊç tych podmiotów.

5. Wnioski o wszcz´cie post´powania zg∏asza si´
do dnia 31 grudnia 2012 r.

———————
13)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496,
z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 2001 r. Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271
i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 92, poz. 885 oraz z 2007 r.
Nr 176, poz. 1238.

