
Sprawozdanie  

Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu 

za rok 2014 

 

Komisja ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu pracowała w składzie: 

lek. Ładysław Nekanda-Trepka- przewodniczący, członkowie: Piotr Winciunas, 

Tadeusz Pawlikowski, Dariusz Paluszek oraz Zespół ds. Rejestracji i Prawa 

Wykonywania Zawodu w składzie:  Sylwia Jaworska, Dominika Siporska, 

Ewa Skoneczna, Artur Obzejta. 

 

I. Do zadań komisji, zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Okręgową 

Radę Lekarską należały: 

1. Kontrola dokumentacji lekarzy i występowanie z wnioskami do Okręgowej 

Rady Lekarskiej w Warszawie w sprawach podjęcia uchwał dotyczących: 

a) przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, 

wpisywania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz dokonywania 

wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów, lekarzy, którzy 

ukończyli staż podyplomowy. 

b) przyznawania ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza 

dentysty, wpisywania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz 

dokonywania wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów, 

lekarzy, którzy są zobowiązani do odbycia stażu podyplomowego,  

c) przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, 

wpisywania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz dokonywania 

wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów, którzy utracili 

prawo wykonywania zawodu, 

d) przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, 

wpisywania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz dokonywania 

wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów, lekarzy będących 



obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, 

e) przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, 

ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, 

wpisywania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz dokonywania 

wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów, lekarzy 

cudzoziemców, 

f) przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, 

ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, 

lekarzowi członkowi izby, który otrzymał obywatelstwo polskie, 

g) wpisywania na listę członków okręgowej izby lekarskiej i dokonywania 

wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów, lekarzy, którzy 

posiadają prawo wykonywania zawodu i których dane i dokumenty osobowe 

znajdują się w ewidencji lekarzy i lekarzy dentystów lub, którzy nie stali się 

członkami okręgowej izby lekarskiej na podstawie ustawy o izbach lekarskich, 

na ich wniosek, 

h) przeniesienia lekarza i lekarza dentystę na obszar działania innej okręgowej 

izby lekarskiej, 

i) zaprzestania przez lekarza i lekarza dentystę wykonywania zawodu, 

j) podjęcia przez lekarza i lekarza dentystę wykonywania zawodu, 

k) zrzeczenia się przez lekarza i lekarza dentystę prawa wykonywania zawodu, 

l) skreślenia lekarza i lekarza dentystę z listy członków okręgowej izby 

lekarskiej, 

m) stwierdzenia przerwy w podjęciu lub wykonywaniu zawodu przez lekarza i 

lekarza dentystę trwającej dłużej niż 5 lat, 

n) powiadamiania przez lekarza będącego obywatelem państwa członkowskiego 

UE o zamiarze czasowego wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty na 

terytorium Rzeczypospolitej, 

o) wydawanie zaświadczeń zgodnych z dyrektywą Nr 2005/36/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005r., lekarzom i lekarzom dentystom, 



ubiegającym się o pracę w państwach członkowskich UE. 

2. Nadzorowanie, prowadzenie Okręgowego Rejestru Lekarzy i jego 

aktualizacja we współpracy z Centralnym Rejestrem Lekarzy, w tym 

prowadzenie zbioru akt osobowych i archiwum lekarzy. 

3. Prowadzenie ewidencji lekarzy i lekarzy dentystów, którzy posiadają 

zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, wydane przez urzędy 

wojewódzkie i nie dokonali wymiany dokumentu prawa wykonywania zawodu. 

4. Wydruk i wydanie dokumentów „Prawo wykonywania zawodu lekarza”, 

„Prawo wykonywania Zawodu Lekarza Dentysty”, „Ograniczone prawo 

wykonywania zawodu lekarza”, „Ograniczone prawo wykonywania Zawodu 

Lekarza Dentysty”, 

6. Współpraca i prowadzenie korespondencji z organami centralnej i terenowej 

administracji rządowej, administracji samorządowej, zakładami opieki 

zdrowotnej, innymi jednostkami, 

7. Współpraca z Naczelną Radą Lekarską oraz innymi okręgowymi izbami 

lekarskimi i ich organami, 

8. Współpraca z Ośrodkiem Uznawania Kwalifikacji przy Naczelnej Izbie 

Lekarskiej. 

9. Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń lekarzom 

potwierdzających posiadanie prawa do udzielania świadczeń zdrowotnych w 

zakresie podstawowej opieki zdrowotnej . 

 

II. Komisja ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu w roku 2014 

przeprowadziła następujące procedury: 

1) rozpatrzenie wniosków lekarzy i lekarzy dentystów, sprawdzenie 

kompletności dokumentów i wystąpienie z wnioskiem o przyznanie: 

ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty w celu 

odbycia stażu podyplomowego, złożenia egzaminu LEK i LDEK:  

lekarzom - 529, lekarzom dentystom - 149;   



2) rozpatrzenie wniosków lekarzy i lekarzy dentystów, sprawdzenie 

kompletności dokumentów i wystąpienie z wnioskiem o przyznanie: 

prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty: lekarzom - 505, 

lekarzom dentystom - 150; 

3) rozpatrzenie wniosków lekarzy i lekarzy dentystów, sprawdzenie 

kompletności dokumentów i wystąpienie z wnioskiem o przyznanie: 

ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty- 

cudzoziemcowi w celu odbycia stażu podyplomowego, złożenia egzaminu LEP i 

LDEP: lekarzom – 26, lekarzom dentystom - 9; 

4) rozpatrzenie wniosków lekarzy i lekarzy dentystów, sprawdzenie 

kompletności dokumentów i wystąpienie z wnioskiem o przyznanie: 

prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty - cudzoziemcowi w celu 

zarobkowego wykonywania zawodu: lekarzom - 34, lekarzom dentystom - 11; 

prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty - cudzoziemcowi w celu 

odbycia szkolenia podyplomowego – specjalizacji: lekarzom - 0, lekarzom 

dentystom - 0; 

5) rozpatrzenie wniosków lekarzy i lekarzy dentystów, sprawdzenie 

kompletności dokumentów i wystąpienie z wnioskiem o przyznanie: 

prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty dla cudzoziemców, 

którzy uzyskali obywatelstwo polskie: lekarzom - 14, lekarzom dentystom - 0 

6) rozpatrzenie wniosków lekarzy i lekarzy dentystów, obywateli państw 

członkowskich UE, uznanie kwalifikacji formalnych i sprawdzenie 

kompletności dokumentów oraz wystąpienie z wnioskiem o przyznanie: 

prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty – obywatela państwa 

UE, wpisanie na listę członków oraz wpis do rejestru: lekarzom - 8, lekarzom 

dentystom - 1; 

7) rozpatrzenie wniosków lekarzy i lekarzy dentystów, sprawdzenie 

kompletności dokumentów i wystąpienie z wnioskiem o wpisanie na listę 

członków i do rejestru Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie oraz wydanie 



nowego dokumentu „Prawo wykonywania zawodu” dla lekarzy i lekarzy 

dentystów, których dane znajdują się w ewidencji: lekarzom - 41, lekarzom 

dentystom -1;  

8) po rozpatrzeniu oświadczeń lekarzy i lekarzy dentystów o podjęciu 

wykonywania zawodu, o stwierdzenie przerwy w wykonywaniu zawodu 

dłuższej niż 5 lat i skierowanie na podstawie uchwały Okręgowej Rady 

Lekarskiej oraz Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej do odbycia 

przeszkolenia: lekarze - 17, lekarze dentyści - 4 

9) po stwierdzeniu odbycia przeszkolenia przez lekarzy i lekarzy dentystów 

ustalonego przez Okręgową Radę Lekarską: lekarzom - 15, lekarzom dentystom 

- 5; 

10) rozpatrzenie wniosków, sprawdzenie kompletności dokumentów 

i wystąpienie z wnioskiem o: 

wpisanie na listę członków i do rejestru Okręgowej Izby Lekarskiej 

w Warszawie, w związku z przeniesieniem z innej OIL: lekarze - 133, lekarze 

dentyści - 42; 

11) w sprawie wydania duplikatu dokumentu „Prawo wykonywania zawodu 

lekarza”-14, „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”-2; 

 

Komisja ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu w roku 2014 

przeprowadziła kontrolę dokumentacji lekarzy i występowała o wydanie 

zarządzenia Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w sprawach 

dotyczących: 

1) skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z 

powodu: 

- przeniesienia się do innej okręgowej izby lekarskiej: lekarze - 101, lekarze 

dentyści - 30; 

-zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu: lekarze - 44, lekarze dentyści - 13; 



-upływu terminu ważności prawa wykonywania zawodu lekarzowi 

cudzoziemcowi: lekarze - 12, lekarze dentyści - 5; 

-śmierci: lekarze - 300, lekarze dentyści - 80; 

2) zawieszenia lekarza w prawie wykonywania zawodu -1; 

3) zakazu wykonywania zawodu -1; 

4) ograniczenia w wykonywaniu zawodu-1; 

 

W okresie sprawozdawczym Komisja ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania 

Zawodu przeprowadziła w sumie około 2504 procedur związanych 

z postępowaniem w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach 

przyznania prawa wykonywania zawodu i prowadzenia okręgowego rejestru 

lekarzy i lekarzy dentystów. 

W roku 2014 Komisja ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu wydała 

lekarzom i lekarzom dentystom 1481 dokumentów związanych z przyznaniem 

prawa wykonywania zawodu: 

 „Prawo wykonywania zawodu lekarza” - 595, 

 „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”- 179, 

 „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza” - 553, 

 „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” - 174.  

Komisja przyjęła i wysłała 2300 zarejestrowanej korespondencji (pisma 

polecone, faksy, inne) oraz około 1500 poczty niezarejestrowanej, dotyczącej 

informacji przekazywanej lekarzom, zakładom opieki zdrowotnej, konsultantom 

wojewódzkim, wojewodzie, marszałkowi województwa, nadzorowi 

farmaceutycznemu, Ministerstwu Zdrowia oraz Narodowemu Funduszowi 

Zdrowia. 

Komisja dokonała w okręgowym rejestrze lekarzy i lekarzy dentystów około 

7000 aktualizacji danych dotyczących: uzyskanych specjalizacji, stopni i 

tytułów naukowych, adresów do korespondencji, zmian nazwisk, miejsc 

zatrudnienia.  



 

Stan Rejestru Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie 

na dzień 31.12.2014r. 

Liczba członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie posiadających prawo 

wykonywania zawodu – 30 370; lekarze – 23 597, lekarze dentyści – 6 614, w 

tym: 

lekarze mający prawo wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty – 159;  

lekarze stażyści –612; lekarze dentyści stażyści –186; lekarze cudzoziemcy–

202; lekarze dentyści cudzoziemcy –51 ; lekarze –obywatele UE – 45; lekarze 

dentyści-obywatele UE – 11; lekarze nie wykonujący zawodu – 3097; lekarze 

dentyści nie wykonujący zawodu - 1125 

 

Ewidencja Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie  

Liczba lekarzy i lekarzy dentystów wpisanych do ewidencji OIL mających 

prawo wykonywania zawodu, uzyskane na podstawie przepisów ustawy z dnia 

28 października 1950 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 1950, Nr 50, poz. 459), 

które nie uzyskały nowego dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” 

lub „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” , którzy na swój wniosek 

mogą być wpisani na listę członków i do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy 

dentystów – 2509 

 

Archiwum Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie  

Liczba lekarzy i lekarzy dentystów, których akta osobowe znajdują się w 

archiwum okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (którzy zmarli lub 

utracili prawo wykonywania zawodu oraz których akta osobowe przekazane 

zostały przez urzędy wojewódzkie objęte obszarem działania izby, przed 

1990r.;) - 9004 

 



Zarządzenia Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie wydane na 

wniosek Komisji w okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. 

Liczba wydanych zarządzeń – 588; 

 

Zaświadczenia wydane lekarzom i lekarzom dentystom w celu podjęcia 

wykonywania zawodu w Unii Europejskiej w okresie od 1 stycznia 2014r. 

do 31 grudnia 2014r.: 

Liczba wydanych zaświadczeń - 367 (nie wliczając liczby wielokrotnie 

wydanych zaświadczeń tej samej osobie): lekarzom - 284, lekarzom dentystom - 

83 

Zaświadczenia wydane lekarzom i lekarzom dentystom tymczasowo i 

okazjonalnie wykonujących zawód na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w 

okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31-12-2014 r. 

Liczba wydanych zaświadczeń - 9 

 

Zaświadczenia wydane lekarzom o posiadaniu uprawnień do udzielania 

świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w 

okresie od 01-01-2014 r. do 31-12-2014 r.  

Liczba wydanych zaświadczeń - 2 

 

Przewodniczący  

       Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu  

lek. Ładysław Nekanda-Trepka 
 


