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UCHWAŁA Nr 30/10/VI

NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 3 września 2010 r.
w sprawie szczegółowego trybu postępowania
w sprawach przyznawania prawa
wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty
oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów*
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza
i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.1) i art. 5 pkt
3, 4, 6 i 11 oraz art. 6 i 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
(Dz. U. Nr 219, poz. 1708) uchwala się, co następuje:
1.

2.
3.

§ 1.
Uchwała określa tryb postępowania w sprawach przyznawania i utraty
prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty i ograniczonego
prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz zasady
i tryb prowadzenia okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów oraz
Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej
Polskiej.
Uchwała określa także tryb postępowania w sprawach, o których mowa
w § 4 ust. 1 pkt 3–7 i ust. 2.
Szczegółowy tryb postępowań, o których mowa w ust. 1 i 2, określa
Regulamin w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach
przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty,

* Uwzględniono obwieszczenie Nr 1/11/VI Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 17 marca
2011 r. o sprostowaniu błędu.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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 i 1708 oraz
z 2010 r. Nr 81, poz. 531, Nr 107, poz. 679 i Nr 238, poz. 1578.
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wpisywania na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów oraz prowadzenia rejestru
lekarzy i lekarzy dentystów, zwany dalej „regulaminem”, stanowiący
załącznik nr 1 do uchwały.
1.

2.

§ 2.
Postępowanie w sprawach określonych w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia
5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zwanej dalej
„ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty”, prowadzi się zgodnie
z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego i przepisami
uchwały.
Do prowadzenia postępowań określonych w uchwale w pierwszej instancji właściwa jest okręgowa rada lekarska okręgowej izby lekarskiej,
której lekarz zamierza być lub jest członkiem, zaś w drugiej instancji
— Naczelna Rada Lekarska.

§ 3.
Użyte w uchwale określenia oznaczają:
1) państwo członkowskie UE — państwo członkowskie Unii Europejskiej,
państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (tj. Islandia, Lichtenstein, Norwegia) oraz Konfederacja Szwajcarska;
2) obywatel państwa członkowskiego UE — obywatel państwa członkowskiego UE oraz osoby, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o zawodach
lekarza i lekarza dentysty;
3) formalne kwalifikacje lekarza — ukończone wyższe studia medyczne potwierdzone uzyskaniem tytułu zawodowego lekarza, lekarza dentysty lub
tytułu uznanego za równorzędny oraz odbycie szkolenia podyplomowego
lub spełnienie dodatkowych wymogów niezbędnych do uzyskania uprawnienia do wykonywania zawodu w jednym z państw członkowskich UE;
4) prawo do wykonywania zawodu lekarza — uprawnienie do wykonywania
zawodu lekarza, lekarza dentysty na terenie jednego z państw członkowskich UE, potwierdzone odpowiednim dokumentem;
5) lekarz z UE — lekarz, lekarz dentysta będący obywatelem państwa
członkowskiego UE, posiadający formalne kwalifikacje lekarza, uzyskane
w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE;
6) lekarz cudzoziemiec — lekarz, lekarz dentysta nie będący obywatelem
państwa członkowskiego UE;
7) lekarz bez bliższego określenia — również lekarza UE, lekarza cudzoziemca, w tym lekarza dentystę;
8) prawo wykonywania zawodu lekarza — również prawo wykonywania
zawodu lekarza dentysty;
9) ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza — również ograniczone
prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty;
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10) „Prawo wykonywania zawodu lekarza” (dokument) — również „Prawo
wykonywania zawodu lekarza dentysty” lub „Prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa”;
11) zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu — zaświadczenie o prawie
wykonywania zawodu lekarza lub zaświadczenie o prawie wykonywania
zawodu lekarza dentysty albo zaświadczenie o uprawnieniu do wykonywania praktyki lekarskiej lub zaświadczenie o uprawnieniu do wykonywania
praktyki lekarsko–dentystycznej;
12) „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza” (dokument) — również „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” lub
„Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa”;
13) LEP — Lekarski Egzamin Państwowy;
14) LDEP — Lekarsko–Dentystyczny Egzamin Państwowy;
15) okręgowa izba — okręgowa izba lekarska lub Wojskowa Izba Lekarska;
16) Naczelna Izba — Naczelna Izba Lekarska;
17) okręgowy rejestr — okręgowy rejestr lekarzy i lekarzy dentystów;
18) Centralny Rejestr — Centralny Rejestr Lekarzy i Lekarzy Dentystów
Rzeczypospolitej Polskiej;
19) dotychczasowe przepisy — przepisy obowiązujące przed wejściem
w życie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
1.

2.

§ 4.
Na wniosek lekarza okręgowa rada lekarska przeprowadza postępowanie
w sprawach:
1) przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza;
2) przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza;
3) wpisania na listę członków i dokonania wpisu do rejestru lekarzy;
4) przeniesienia na obszar działania innej okręgowej izby;
5) zaprzestania wykonywania zawodu lekarza na czas nieokreślony;
6) podjęcia wykonywania zawodu lekarza;
7) potwierdzenia posiadanych formalnych kwalifikacji lekarza, kwalifikacji w zakresie specjalności lekarskich i lekarsko–dentystycznych,
posiadania prawa wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej oraz właściwej postawy etycznej lekarza i braku informacji
o zdarzeniach mogących mieć wpływ na wykonywanie zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE.
Okręgowa rada lekarska przeprowadza z urzędu postępowanie w przypadku:
1) stwierdzenia niepodjęcia wykonywania zawodu lekarza lub przerwy
w wykonywaniu zawodu lekarza przez okres dłuższy niż 5 lat;
2) zawieszenia lekarza w wykonywaniu zawodu, o którym mowa
w § 14;
3) ograniczenia lekarza w wykonywaniu zawodu, o którym mowa
w § 13;
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4)

utraty przez lekarza obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE;
5) całkowitego lub częściowego ubezwłasnowolnienia lekarza;
6) upływu czasu, na jaki lekarzowi zostało przyznane prawo wykonywania zawodu;
7) zrzeczenia się przez lekarza prawa wykonywania zawodu;
8) pozbawienia lekarza prawa wykonywania zawodu;
9) uzyskania wiarygodnej informacji dotyczącej postawy etycznej
i zdarzeń mogących mieć wpływ na podjęcie lub wykonywanie
zawodu przez lekarza na obszarze innego niż Rzeczpospolita Polska
państwa członkowskiego UE;
10) śmierci lekarza.

1.

2.

3.

1.

2.

§ 5.
Przed przyznaniem prawa wykonywania zawodu lekarza lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarz, jest zobowiązany
przedstawić okręgowej radzie lekarskiej okręgowej izby, na obszarze
której zamierza wykonywać zawód, dowody spełnienia warunków określonych odpowiednio w art. 5 ust. 1–3, art. 5a–5c albo art. 7 ust. 1, 1a,
2 i 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1,
lekarz przedstawia okręgowej radzie lekarskiej dokumenty, o których
mowa odpowiednio w art. 6 ust. 1–7 i 9 albo art. 7 ust. 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
Lekarz z UE, który zamierza tymczasowo i okazjonalnie wykonywać zawód
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, składa w okręgowej izbie właściwej
ze względu na miejsce zamierzonego wykonywania zawodu dokumenty,
o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 3 i 4 tej ustawy.
§ 6.
Lekarz, za wyjątkiem lekarza z UE, który dotychczas nie posiadał prawa
wykonywania zawodu lekarza na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
lub lekarz, o którym mowa w art. 5 ust. 4 ustawy o zawodach lekarza
i lekarza dentysty, może mieć przyznane przez okręgową radę lekarską
wyłącznie ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza w celu
odbycia stażu podyplomowego i złożenia LEP albo LDEP albo uznania
stażu podyplomowego odbytego za granicą za równoważny w całości
lub w części ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej
i złożenia LEP albo LDEP.
Lekarz, o którym mowa w art. 5c ust. 1 ustawy o zawodach lekarza
i lekarza dentysty, może mieć przyznane przez okręgową radę lekarską
wyłącznie ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza w celu
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3.

4.

5.

odbycia stażu adaptacyjnego albo złożenia testu umiejętności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).
Okręgowa rada lekarska, rozpatrując wniosek o przyznanie ograniczonego
prawa wykonywania zawodu lekarza, złożony przez lekarza cudzoziemca, o którym mowa w ust. 1, ocenia spełnienie warunków, o których
mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, oraz
powinna ustalić, czy wnioskodawca spełnia warunek, o którym mowa
w art. 15 ust. 3f ustawy o zawodach lekarza i lekarz dentysty.
Okręgowa rada lekarska, rozpatrując wniosek lekarza cudzoziemca
o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza, ocenia spełnienie
warunków, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza
i lekarza dentysty, w tym powinna ustalić, czy wnioskodawca uzyskał
prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r.
Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.2), tj. czy posiada:
1) wizę (krajową lub Schengen), uprawniającą do wielokrotnego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony;
3) zezwolenie na osiedlenie się;
4) status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom
ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2009 r.
Nr 189, poz. 1472 i z 2010 r. Nr 81, poz. 531);
5) zgodę na pobyt tolerowany wydaną zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6) decyzję o udzieleniu ochrony uzupełniającej wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom
ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Okręgowa rada lekarska, rozpatrując wniosek lekarza cudzoziemca o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza wyłącznie w celu określonym
w art. 7 ust. 1a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, oprócz oceny
spełnienia warunków określonych w ust. 1 i 1a tego artykułu, powinna
ustalić, czy wnioskodawca spełnia warunki, o których mowa w § 14 ust. 4
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779,
z 2007 r. Nr 13, poz. 85 oraz z 2008 r. Nr 170, poz. 1050) oraz przepisach

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120,
poz. 818 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 216, poz. 1367,
Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 95,
poz. 790 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 531.
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6.

7.

8.

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.3) i rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania
i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia
w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406
oraz z 2009 r. Nr 176, poz. 1365).
Lekarz cudzoziemiec, który nie spełnia wymogu, o którym mowa w art. 5
ust. 3 pkt 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, może mieć
ponownie przyznane prawo wykonywania zawodu lekarza, na stałe albo
na czas określony, jeżeli:
1) do dnia 27 września 1998 r. uzyskał prawo wykonywania zawodu lekarza, na czas określony, na podstawie dotychczasowych przepisów;
2) wystąpi z wnioskiem o ponowne przyznanie prawa wykonywania
zawodu przed upływem okresu, na jaki prawo zostało przyznane.
Lekarz, który utracił prawo wykonywania zawodu na podstawie art. 14
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, stwierdzone na podstawie
dotychczasowych przepisów, może mieć przyznane prawo wykonywania
zawodu przez okręgową radę lekarską, jeżeli spełnia warunki, o których
mowa w art. 5 ust. 1 i 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
z zastrzeżeniem § 7.
W odniesieniu do lekarza, o którym mowa w ust. 7, okręgowa rada lekarska uznaje za spełnienie wymogów, określonych w art. 5 ust. 3 pkt 1
lub art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
przedstawienie przez lekarza odpowiedniego dokumentu, wystawionego
przez uprawniony podmiot, potwierdzającego:
1) wykonywanie zawodu pod kierownictwem lekarza, uprawnionego do
samodzielnego wykonywania zawodu, przez okres jednego roku od
uzyskania zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, zgodnie
z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 października 1950 r. o zawodzie
lekarza (Dz. U. Nr 50, poz. 458, z późn. zm.4), na jednej z poniżej
wskazanych podstaw:
a) instrukcji Ministra Zdrowia Nr 69/58 z dnia 27 grudnia 1958 r.
(KD–54/58) w sprawie zatrudniania lekarzy przystępujących do
pracy po uzyskaniu dyplomu (Dz. Urz. Min. Zdr. z 1959 r. Nr 1,
poz. 6 i Nr 9, poz. 47 oraz z 1962 r. Nr 23, poz. 142) i odpowiednio instrukcji Nr 40/59 Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada
1959 r. (KR–614/59) w sprawie programu szkolenia i obowiązków lekarzy stażystów (Dz. Urz. Min. Zdr. Nr 20, poz. 91) lub

3 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120,
poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r.
Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553 oraz z 2010 r.
Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471 i Nr 96, poz. 620.
4 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1950 r. Nr 53, poz. 489, z 1956 r.
Nr 12, poz. 61 oraz z 1989 r. Nr 30, poz. 158.
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b)

c)

d)
e)

f)

		

aw
a)

b)

c)

instrukcji Nr 16/61 Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
1 marca 1961 r. (KD.1207/46/1/60) zmieniającej instrukcję
nr 40/59 w sprawie programu szkolenia i obowiązków lekarzy
stażystów (Dz. Urz. MZiOS Nr 7, poz. 25),
instrukcja Ministra Zdrowia nr 45/59 z dnia 16 listopada 1959 r.
w sprawie przejściowych zasad zatrudniania lekarzy absolwentów oddziałów pediatrycznych akademii medycznych przystających do pracy po uzyskaniu dyplomu (Dz. Urz. Min. Zdr.
Nr 21, poz. 97 oraz z 1962 r. Nr 23, poz. 142),
instrukcji Nr 50/62 Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
26 listopada 1962 r. (KT.54/148/62) w sprawie zatrudniania
lekarzy przystępujących do pracy po otrzymaniu dyplomu
(Dz. Urz. MZiOS Nr 24, poz. 148) i instrukcji Nr 7/63 Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 lutego 1963 r.
(NS–B–5001/63) w sprawie programu szkolenia i obowiązków
lekarzy stażystów (Dz. Urz. MZiOS Nr 5, poz. 34),
instrukcji Nr 2/69 Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
15 stycznia 1969 r. (PZ 053/58/68) w sprawie praktyk podyplomowych lekarzy (Dz. Urz. MZiOS Nr 4, poz. 13),
instrukcji Nr 29/71 Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
25 października 1971 r. w sprawie wstępnego stażu pracy lekarzy–absolwentów akademii medycznych (Dz. Urz. MZiOS
Nr 21, poz. 110) i od 1985 r. programu wstępnego stażu pracy
(stażu podyplomowego) z dnia 13 grudnia 1984 r. i załącznika
1a karty stażu podyplomowego (pismo okólne Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej ND–544–Og/78/M/84),
zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
24 sierpnia 1987 r. w sprawie przedłużenia okresu wstępnego
stażu pracy absolwentów akademii medycznych (Dz. Urz.
MZiOS Nr 10, poz. 68),
przypadku absolwentów Wojskowej Akademii Medycznej:
zarządzenia Ministrów Obrony Narodowej oraz Zdrowia z dnia
25 września 1959 r. w sprawie odbywania stażu przez absolwentów Wojskowej Akademii Medycznej (Dz. Rozk. MON
Nr 21, poz. 125),
zarządzenia Ministrów Obrony Narodowej oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lipca 1964 r. w sprawie odbywania
stażu lekarskiego przez absolwentów Wydziału Lekarskiego
Wojskowej Akademii Medycznej (Dz. Rozk. MON Nr 12,
poz. 70),
zarządzenia Ministrów Obrony Narodowej oraz Zdrowia
i Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1971 r. w sprawie odbywania praktyk podyplomowych absolwentów Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej (Dz. Rozk. MON
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2)

3)

Nr 6, poz. 20) lub zarządzenia Ministrów Obrony Narodowej
oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 stycznia 1972 r.
zmieniającego zarządzenie z dnia 18 lutego 1971 r. w sprawie
odbywania praktyk podyplomowych absolwentów Wydziału
Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej (Dz. Rozk. MON
Nr 1, poz. 3);
odbycie jednorocznej praktyki przygotowawczej lekarsko–dentystycznej po ukończeniu studiów, o której mowa w art. 1 ust. 1
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
10 czerwca 1927 r. o wykonywaniu praktyki dentystycznej
(Dz. U. R.P. z 1934 r. Nr 4, poz. 32, z późn. zm.5), na podstawie
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 1948 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Oświaty o odbywaniu praktyki
przygotowawczej lekarsko–dentystycznej (Dz. U. Nr 17, poz. 118)
i wytycznych Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej dla realizacji
praktyki przygotowawczej lekarsko–dentystycznej z dnia 24 sierpnia 1993 r. (PNK–SL–1047–g.35/93) oraz zaświadczenia o prawie
wykonywania zawodu lekarza stomatologa pod kierunkiem lekarza stomatologa uprawnionego do samodzielnego wykonywania
zawodu;
odbycie stażu podyplomowego na podstawie zezwolenia Ministra
Zdrowia i Opieki Społecznej na wykonywanie zawodu przez lekarza cudzoziemca, wydanego na podstawie art. 3 ustawy z dnia
28 października 1950 r. o zawodzie lekarza albo przez lekarza dentystę cudzoziemca, wydanego na podstawie art. 3 lit. b w związku
z art. 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 19 czerwca 1927 r. o wykonywaniu praktyki dentystycznej.

§ 7.
Okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza bez
spełnienia wymogu, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy o zawodach
lekarza i lekarza dentysty, jeżeli lekarz spełnia jeden z poniżej wskazanych
warunków:
1) ukończył staż podyplomowy, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty, do dnia 30 września 2004 r.;
2) wykonywał zawód pod kierownictwem lekarza uprawnionego do samodzielnego wykonywania zawodu przez okres jednego roku od uzyskania zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, odbył jednoroczną
praktykę lekarsko–dentystyczną po ukończeniu studiów lub odbył staż
podyplomowy na podstawie zezwolenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej — na podstawie przepisów, o których mowa w § 6 ust. 8;
5 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały opublikowane w Dz. U. z 1934 r. Nr 110,
poz. 976, z 1938 r. Nr 91, poz. 628 i z 1947 r. Nr 27, poz. 104.
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3)

1.

2.
3.
4.

jest obywatelem państwa członkowskiego UE i uzyskał uznanie stażu podyplomowego odbytego przed dniem 30 września 2004 r. poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny w całości ze stażem odbytym
w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów.
§ 8.
Okręgowa rada lekarska, podejmując uchwałę w sprawie przyznania
prawa wykonywania zawodu lekarza lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza, równocześnie wpisuje lekarza na listę członków
okręgowej izby i do okręgowego rejestru.
W przypadku, gdy uchwała, o której mowa w ust. 1, podejmowana jest
na wniosek lekarza z UE, w uchwale dodatkowo stwierdza się uznanie
formalnych kwalifikacji lekarza.
Okręgowa rada lekarska w uchwale, o której mowa w ust. 1, oznacza
prawo wykonywania zawodu lekarza lub ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza numerem, który otrzymuje z Centralnego Rejestru.
Numer, o którym mowa w ust. 3, stanowi siedmiocyfrową liczbę wyznaczaną na podstawie identyfikatora systemowego ustalonego przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych w porozumieniu z Naczelną Radą Lekarską
jako numer identyfikacyjny lekarza i przekazanego Naczelnej Radzie Lekarskiej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z art. 56 ust. 5
pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U.
z 2010 r. Nr 77, poz. 512).

§ 9.
W przypadku, gdy okręgowa rada lekarska uzyska wiarygodną informację
dotyczącą zdarzeń, które wystąpiły na terytorium lub poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogących mieć wpływ na podjęcie zawodu lekarza
w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
po sprawdzeniu prawdziwości tej informacji, może podjąć uchwałę o odmowie
przyznania prawa wykonywania zawodu.
1.

2.
3.
4.

§ 10.
Uchwała okręgowej rady lekarskiej lub Naczelnej Rady Lekarskiej
o przyznaniu prawa wykonywania zawodu lekarza lub ograniczonego
prawa wykonywania zawodu lekarza jest podstawą do wydania przez
okręgową radę lekarską dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” lub „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza”.
Do dokonywania wpisów w dokumentach, o których mowa w ust. 1,
uprawniona jest wyłącznie okręgowa rada lekarska.
Dokument, o którym mowa w ust. 1, wydawany jest lekarzowi bezpłatnie.
Lekarzowi nie wolno odstępować dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” lub „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza”
innej osobie oraz przesyłać go w obrocie krajowym i zagranicznym.
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§ 11.
Lekarz będący żołnierzem w czynnej służbie wojskowej lub pełniący służbę, na
czas tej służby, zostaje wpisany na listę członków Wojskowej Izby Lekarskiej,
której rada przyznaje mu prawo wykonywania zawodu lekarza lub ograniczone
prawo wykonywania zawodu lekarza, jeżeli nie uzyskał go uprzednio.
1.

2.

1.

2.

§ 12.
Lekarz, który zamierza dodatkowo wykonywać zawód przez co najmniej
pół roku na obszarze okręgowej izby, której nie jest członkiem, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym okręgową radę lekarską tej
okręgowej izby, a w przypadku zamiaru wykonywania indywidualnej praktyki lekarskiej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej albo
udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki lekarskiej
ponadto uzyskać wpis do właściwego rejestru praktyk lekarskich.
Okręgowa rada lekarska w ramach okręgowego rejestru lekarzy prowadzi
ewidencję lekarzy i lekarzy dentystów — członków innych izb lekarskich
wykonujących zawód na obszarze działania okręgowej izby.
§ 13.
Lekarz jest ograniczany w wykonywaniu zawodu poprzez ograniczenie
w wykonywaniu określonych czynności medycznych lub w określonym
zakresie lub w niektórych formach wykonywania zawodu na jednej
z poniżej wskazanych podstaw:
1) orzeczenie sądu lekarskiego albo postanowienie sądu lekarskiego;
2) orzeczenie sądu o zastosowaniu środka karnego albo środka zabezpieczającego w postaci zakazu wykonywania zawodu;
3) orzeczenie sądu albo prokuratora o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w wykonywaniu zawodu.
Lekarz jest ograniczany w wykonywaniu zawodu w zakresie, o którym
mowa w ust. 1, również na podstawie uchwały okręgowej rady lekarskiej, podjętej na podstawie art. 11 ust. 4 albo art. 12 ust. 3 lub 4 ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

§ 14.
Lekarz jest zawieszany w wykonywaniu zawodu na jednej z poniżej wskazanych podstaw:
1) orzeczenie sądu lekarskiego albo postanowienie sądu lekarskiego;
2) orzeczenie sądu o zastosowaniu środka karnego albo środka zabezpieczającego w postaci zakazu wykonywania zawodu;
3) orzeczenie sądu albo prokuratora o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w wykonywaniu zawodu;
4) uchwała okręgowej rady lekarskiej, podjęta na podstawie art. 11 ust. 4
albo art. 12 ust. 3 lub 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
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1.

2.

3.

§ 15.
Lekarz traci prawo wykonywania zawodu lekarza na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w razie zaistnienia jednej z poniżej wskazanych przyczyn:
1) zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 14 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
2) pozbawienie prawa wykonywania zawodu;
3) zrzeczenie się prawa wykonywania zawodu.
Lekarz traci ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w razie zaistnienia jednej z poniżej
wymienionych przyczyn:
1) zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 1;
2) odbycie stażu podyplomowego i złożenie z wynikiem pozytywnym
LEP albo LDEP;
3) uznanie stażu podyplomowego odbytego za granicą przez ministra
właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z odrębnymi przepisami,
i złożenie z wynikiem pozytywnym LEP albo LDEP;
4) upływ 5–letniego okresu, na który zostało przyznane ograniczone
prawo wykonywania zawodu;
5) odbycie stażu adaptacyjnego albo złożenie testu umiejętności, o których mowa w § 6 ust. 2.
Lekarz jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu okręgowej radzie
lekarskiej okręgowej izby, której jest członkiem, dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu w przypadku pozbawienia go prawa
wykonywania zawodu lekarza, utraty prawa wykonywania zawodu
lekarza lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu lekarza.

§ 16.
Skreślenie z listy członków okręgowej izby i z okręgowego rejestru następuje
w sytuacji określonej w art. 7 ust. 1 ustawy o izbach lekarskich.
1.

2.

§ 17.
Lekarz, który zamierza podjąć wykonywanie zawodu po upływie 5 lat
od uzyskania dyplomu lekarza, przed przyznaniem ograniczonego prawa
wykonywania zawodu lekarza, jest zobowiązany do odbycia przeszkolenia, mającego na celu uzupełnienie wiedzy medycznej. Spełnienie
obowiązku przeszkolenia potwierdza wyższa szkoła medyczna w trybie
i na warunkach przez nią ustalonych.
Lekarz, który zamierza podjąć wykonywanie zawodu po upływie 5 lat od
ukończenia stażu podyplomowego albo od dnia złożenia LEP albo LDEP,
jeżeli nie złożył go w czasie odbywania stażu podyplomowego, albo od dnia
uznania jego kwalifikacji do wykonywania zawodu lekarza przez ministra
właściwego do spraw zdrowia na podstawie art. 5c ust. 1 ustawy o zawodach
lekarza i lekarza dentysty, jest zobowiązany do odbycia przeszkolenia.
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3.

4.

5.

6.

Lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu lekarza, który przez
okres dłuższy niż 5 lat nie wykonuje zawodu z powodu zawieszenia prawa wykonywania zawodu lekarza lub zaprzestania wykonywania zawodu,
a zamierza podjąć jego wykonywanie, ma obowiązek zawiadomienia
o tym okręgowej rady lekarskiej okręgowej izby, której jest członkiem,
i odbycia przeszkolenia.
Okręgowa rada lekarska ustala tryb, program, miejsce i okres przeszkolenia, o którym mowa w ust. 2 i 3, uwzględniając w szczególności dotychczasowy okres wykonywania zawodu, kwalifikacje lekarza, długość
przerwy w wykonywaniu zawodu oraz realizację przez lekarza obowiązku
doskonalenia zawodowego.
Przeszkolenie, o którym mowa w ust. 2 i 3, odbywa się w podmiotach
uprawnionych do prowadzenia szkolenia, o których mowa w art. 19 ust. 1
pkt 1 i 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, na podstawie
umowy o szkolenie zawartej z właściwym podmiotem, wskazanym przez
okręgową radę lekarską.
Lekarz zobowiązany przez okręgową radę lekarską do odbycia przeszkolenia, w okresie jego trwania, może wykonywać zawód jedynie w miejscu
odbywania przeszkolenia.

§ 18.
W przypadku zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu lekarza lub zaprzestania wykonywania zawodu na czas nieokreślony, lekarz jest zobowiązany
do złożenia stosownego oświadczenia okręgowej radzie lekarskiej okręgowej
izby, której jest członkiem.
1.

2.

§ 19.
Okręgowy rejestr, obejmujący dane oraz akta osobowe lekarzy, prowadzi
okręgowa rada lekarska, zgodnie z przepisami, o których mowa w art. 49
ustawy o izbach lekarskich. Prowadzenie okręgowego rejestru nie może
być przekazane delegaturze lub kołu. Delegatura, na podstawie uchwały
okręgowej rady lekarskiej, może wykonywać czynności przygotowawcze
określone w regulaminie związane z przyznawaniem prawa wykonywania
zawodu lekarza lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza
albo z rejestracją lekarza.
Okręgowy rejestr obejmuje dane, o których mowa w art. 49 ust. 5 ustawy
o izbach lekarskich, oraz akta osobowe i informacje potwierdzające te
dane, lekarzy:
1) wpisanych na listę członków okręgowej izby na podstawie uchwały
okręgowej rady lekarskiej w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu
lekarza, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2) wpisanych na listę członków okręgowej izby na podstawie art. 12
ust. 1 i art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekar-
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3.
4.

1.

2.

skich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, z późn. zm.6), zwanej dalej „ustawą
z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich”, i dotychczasowych
przepisów, którzy spełnili wymóg określony w art. 63 ust. 2 ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
3) wpisanych na listę członków okręgowej izby na podstawie wniosku
lekarza o przeniesienie i wpisanie na listę członków;
4) posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza, stwierdzone
na podstawie dotychczasowych przepisów, którzy nie stali się
członkami właściwej okręgowej izby z mocy ustawy z dnia 17 maja
1989 r. o izbach lekarskich, lub zostali wpisani na listę członków
okręgowej izby na podstawie art. 12 tej ustawy i nie spełnili wymogu
określonego w art. 63 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza
dentysty. Dane te są oznaczone jako część ewidencyjna okręgowego
rejestru;
5) posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza, uzyskane na
podstawie dotychczasowych przepisów i wykonujących zawód
na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na podstawie
przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy z dnia
17 maja 1989 r. o izbach lekarskich w okresie od dnia 1 stycznia
1945 r. do dnia 1 stycznia 1990 r., którzy zmarli lub utracili prawo
wykonywania zawodu lekarza. Dane te są oznaczone jako część
archiwalna okręgowego rejestru.
Wykaz aktów prawnych, na podstawie których lekarz uzyskiwał zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu w okresie od 1990 r. do 1997 r.,
stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
Wykaz aktów prawnych, na podstawie których lekarz uzyskiwał zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu w okresie od 1921 r. do 1989 r.,
stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
§ 20.
Dokumenty oraz informacje, o których mowa w art. 49 ust. 6 ustawy
o izbach lekarskich, wchodzące w skład akt osobowych muszą być wydane przez uprawnione, na podstawie odrębnych przepisów, podmioty
i organy lub przekazane okręgowej radzie lekarskiej przez członka
okręgowej izby w formie oświadczenia.
Okręgowa rada lekarska umieszcza w okręgowym rejestrze dane, o których mowa w art. 49 ust. 5 ustawy o izbach lekarskich, lub dokonuje
zmian tych danych, na podstawie:
1) dokumentów wydawanych na podstawie obowiązujących przepisów,
w tym obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia

6 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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.
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3.
4.

5.

1.

2.

17 maja 1989 r. o izbach lekarskich — w przypadku danych określonych w art. 49 ust. 5 pkt 1–10, 15–27, 29, 32, 33, 35, 40 i 41
ustawy o izbach lekarskich;
2) oświadczeń lekarza — w przypadku danych określonych w art. 49
ust. 5 pkt 31, 34, 36 i 37 ustawy o izbach lekarskich;
3) dokumentów lub informacji uzyskanych przez okręgową radę lekarską — w przypadku danych określonych w art. 49 ust. 5 pkt 11–14,
28, 39, 42–45 ustawy o izbach lekarskich.
Dane określone w art. 49 ust. 5 pkt 22 ustawy o izbach lekarskich okręgowa rada lekarska umieszcza w okręgowym rejestrze na podstawie
dokumentu wydanego przez podmiot uprawniony do jego wydania.
Zmiany danych w okręgowym rejestrze dotyczących ograniczenia w wykonywaniu zawodu, o którym mowa w § 13 ust. 1, zawieszenia w wykonywaniu zawodu, o którym mowa w § 14 pkt 1–3, oraz skreślenia, o którym
mowa w § 16, dokonuje prezes okręgowej rady lekarskiej, w drodze
zarządzenia, na podstawie przepisów uchwały lub art. 7 ust. 2 ustawy
o izbach lekarskich.
Wykaz aktów prawnych, na podstawie których lekarz uzyskiwał specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w okresie od 1951 r. do 2004 r.,
stanowi załącznik nr 4 do uchwały.
§ 21.
Okręgowa rada lekarska w ramach okręgowego rejestru prowadzi okręgowe archiwum lekarzy, obejmujące dane oznaczone jako archiwalne,
zwane dalej „archiwum informatycznym”, oraz archiwum akt osobowych
lekarzy, o których mowa w art. 49 ust. 10 ustawy o izbach lekarskich.
Okręgowe archiwum lekarzy obejmuje również księgi rejestrowe lekarzy
i lekarzy dentystów, prowadzone w okresie 1950–1989 r. na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy z dnia
17 maja 1989 r. o izbach lekarskich, przekazane okręgowym izbom przez
administrację rządową szczebla wojewódzkiego.

§ 22.
Okręgowa rada lekarska prowadzi zbiór akt osobowych lekarza oraz archiwum akt osobowych zgodnie z przepisami art. 49 ust. 8–11 ustawy o izbach
lekarskich.
1.
2.

§ 23.
Centralny Rejestr prowadzi Naczelna Rada Lekarska zgodnie z przepisami art. 50–52 ustawy o izbach lekarskich, obejmujący dane, o których
mowa w art. 50 ustawy o izbach lekarskich.
Naczelna Rada Lekarska w ramach archiwum informatycznego Centralnego Rejestru prowadzi archiwum obejmujące dane lekarzy posiadających
prawo wykonywania zawodu lekarza i wykonujących zawód na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 2 grudnia 1921 r. do dnia 1
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3.

4.

września 1939 r., uzyskane na podstawie źródeł historycznych, zwane
dalej „archiwum historycznym”.
Naczelna Rada Lekarska przechowuje archiwalne akta osobowe lekarzy
cudzoziemców, których dane nie znajdują się w okręgowym rejestrze,
obejmujące dokumenty związane z postępowaniem w sprawie uzyskania
zezwolenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej na wykonywanie zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 3
ustawy z dnia 28 października 1950 r. o zawodzie lekarza albo zawodu
lekarza dentysty na podstawie art. 3 lit. b w związku z art. 1 ust. 1 pkt 3
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca
1927 r. o wykonywaniu praktyki dentystycznej, przekazane jej przez
Ministra Zdrowia.
Archiwalne akta osobowe, o których mowa w ust. 3, przechowuje się
zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

§ 24.
Okręgowa rada lekarska przekazuje dane do Centralnego Rejestru zgodnie
z art. 51 ustawy o izbach lekarskich.
1.

2.

3.
4.

§ 25.
Do prowadzenia okręgowego rejestru i Centralnego Rejestru stosuje
się przepisy ustawy z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm. 7) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych
osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
W celu zapewnienia stosowania przepisów o ochronie danych osobowych,
Naczelna Rada Lekarska i okręgowa rada lekarska wykonują zadania
przewidziane dla administratora danych w przepisach, o których mowa
w ust. 1.
Naczelna Rada Lekarska i okręgowa rada lekarska wyznaczają osobę
posiadającą odpowiednie kwalifikacje jako administratora bezpieczeństwa
informacji w rozumieniu przepisów, o których mowa w ust. 1.
Okręgowa rada lekarska i Naczelna Rada Lekarska wydają instrukcje
dotyczące:
1) prowadzenia ewidencji osób uprawnionych do przetwarzania danych;
2) zarządzania systemem informatycznym obejmującym dane osobowe;
3) postępowania w sytuacji naruszenia danych osobowych, przewidziane w przepisach, o których mowa w ust. 1.

7 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r.
Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170
i Nr 176, poz. 1238 oraz z 2010 r. Nr 41, poz. 233.
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5.

6.

7.
8.

1.

2.

3.

4.

O udostępnieniu danych z okręgowego rejestru podmiotom i organom,
o których mowa w art. 52 ust. 1 i 2 ustawy o izbach lekarskich, każdorazowo decyduje osoba upoważniona, w drodze uchwały, przez okręgową
radę lekarską.
O udostępnieniu danych z Centralnego Rejestru podmiotom i organom,
o których mowa w art. 52 ust. 1 i 2 ustawy o izbach lekarskich, każdorazowo decyduje Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej lub inny, wskazany
przez niego, członek Naczelnej Rady Lekarskiej.
Każda decyzja o udostępnieniu danych powinna być umieszczona w okręgowym rejestrze lub w Centralnym Rejestrze.
Przepis ust. 5 nie dotyczy danych dotyczących lekarzy będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej lub funkcjonariuszy pełniących
służbę w formacjach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
dla których zakres przekazywanych danych ustali Naczelna Rada Lekarska w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Spraw
Wewnętrznych i Administracji.
§ 26.
Okręgowa rada lekarska w ramach okręgowego rejestru prowadzi okręgową ewidencję lekarzy i lekarzy dentystów, zwaną dalej „ewidencją”,
obejmującą dane i zbiór dokumentów osobowych lekarzy, o których
mowa w § 19 ust. 2 lit. d.
Ewidencja zawiera dokumenty i następujące dane dotyczące lekarza:
1) tytuł zawodowy;
2) imię i nazwisko;
3) płeć;
4) imiona rodziców lub imię ojca;
5) numer ewidencyjny PESEL lub datę urodzenia;
6) numer dotychczasowego zaświadczenia o prawie wykonywania
zawodu, z określeniem organu wydającego zaświadczenie i datę
wydania;
7) inne wymienione w art. 49 ust. 5 ustawy o izbach lekarskich, jeżeli
są potwierdzone odpowiednim dokumentem.
Wpisanie na listę członków i do okręgowego rejestru właściwej okręgowej
izby i wydanie dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” lekarzowi, którego dane znajdują się w ewidencji, następuje na jego wniosek
na podstawie uchwały okręgowej rady lekarskiej tej okręgowej izby.
Jeżeli lekarz nie złoży wniosku, o którym mowa w ust. 3, przeniesienie
jego danych do archiwum informatycznego i dokumentów osobowych
do archiwum akt osobowych, o których mowa w § 21 ust. 1, następuje
w przypadku:
1) zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu lekarza;
2) utraty obywatelstwa polskiego i obywatelstwa innego państwa
członkowskiego UE;
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5.

1.
2.
3.

1.
2.

3) całkowitego lub częściowego ubezwłasnowolnienia lekarza;
4) upływu terminu ważności prawa wykonywania zawodu lekarza;
5) śmierci lekarza;
6) upływu terminu 100 lat od daty urodzenia lekarza.
Naczelna Rada Lekarska prowadzi ewidencję Centralnego Rejestru utworzoną na podstawie danych przekazanych przez okręgowe rady lekarskie
z prowadzonych przez nie ewidencji.
§ 27.
Okręgowa rada lekarska prowadzi rejestr lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
Sposób prowadzenia rejestru, o którym mowa w ust. 1, oraz wykaz
danych, które on zawiera, określa art. 9 ust. 5–7 ustawy o zawodach
lekarza i lekarza dentysty.
Naczelna Rada Lekarska prowadzi centralną ewidencję lekarzy z UE
tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie danych uzyskanych z rejestru,
o którym mowa w ust. 1.
§ 28.
Do prowadzenia spraw określonych w regulaminie okręgowa rada
lekarska powołuje komisję do spraw rejestracji lekarzy i uchwala jej
szczegółowe zadania i regulamin.
Do zadań komisji, o której mowa w ust. 1, należy:
1) sprawdzanie formalnej poprawności wniosków, przyjmowanie
oświadczeń oraz sprawdzanie kompletności dokumentów wymienionych w załączniku Nr 1 do regulaminu, a także sprawdzanie innych
dokumentów złożonych przez lekarza;
2) przeprowadzanie postępowania w sprawie uznania formalnych
kwalifikacji lekarza i kwalifikacji w zakresie specjalności lekarskich
i lekarsko–dentystycznych;
3) potwierdzanie formalnych kwalifikacji lekarza, będącego członkiem
danej okręgowej izby, albo którego dane znajdują się w ewidencji,
albo w archiwum akt osobowych, i posiadającego kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia odbytego na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej;
4) przeprowadzenie w uzasadnionych przypadkach rozmowy z lekarzem, mającej na celu uzyskanie niezbędnej informacji;
5) przedstawianie okręgowej radzie lekarskiej stanowiska komisji
w sprawach określonych w uchwale;
6) sprawowanie w imieniu okręgowej rady lekarskiej nadzoru nad:
a) prawidłowością prowadzenia okręgowego rejestru i jego aktualizacji we współpracy z Centralnym Rejestrem,
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b)
c)

3.
4.
5.

1.
2.

zabezpieczeniem danych zawartych w okręgowym rejestrze,
wystawianiem i wydawaniem dokumentów uprawniających do
wykonywania zawodu i ich aktualizacji,
d) prowadzeniem zbioru akt osobowych i archiwum akt osobowych;
7) współdziałanie z organami i innymi komisjami okręgowej izby oraz
Komisją Organizacyjną Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawach
określonych w uchwale;
8) współdziałanie z organami i komisjami do spraw rejestracji innych
okręgowych izb;
9) prowadzenie z upoważnienia okręgowej rady lekarskiej, w zakresie
określonym regulaminem, korespondencji z organami administracji rządowej i samorządowej, szkołami wyższymi i jednostkami
badawczo–rozwojowymi, zakładami opieki zdrowotnej i innymi
podmiotami zatrudniającymi lekarzy oraz lekarzami w sprawach
określonych w uchwale;
10) wykonywanie innych czynności, wynikających z uchwał zjazdu
lekarzy, Naczelnej Rady Lekarskiej i okręgowej rady lekarskiej.
Okręgowa rada lekarska powierza pełnienie funkcji przewodniczącego
komisji do spraw rejestracji lekarzy jednemu z członków jej prezydium.
Do obsługi komisji do spraw rejestracji lekarzy przewodniczący okręgowej rady lekarskiej wyznacza pracowników administracyjnych biura
okręgowej izby.
Przewodniczący komisji do spraw rejestracji lekarzy lub jego zastępca:
1) podejmuje decyzje dotyczące wprowadzania danych do okręgowego
rejestru oraz dokonania zmiany tych danych;
2) nadzoruje pod względem merytorycznym wykonywanie obowiązków
przez pracowników, o którym mowa w ust. 4.
§ 29.
Naczelna Rada Lekarska sprawuje nadzór nad realizacją uchwały, za
pośrednictwem Komisji Organizacyjnej Naczelnej Rady Lekarskiej.
Do zadań Komisji Organizacyjnej Naczelnej Rady Lekarskiej w zakresie
określonym uchwałą należy:
1) nadzorowanie prowadzenia Centralnego Rejestru oraz zabezpieczenia danych zawartych w tym rejestrze oraz prowadzenia archiwum
akt osobowych lekarzy cudzoziemców;
2) nadzorowanie działalności Ośrodka Uznawania Kwalifikacji, działającego przy Naczelnej Izbie Lekarskiej na podstawie odrębnych
przepisów;
3) zapewnienie współpracy pomiędzy okręgowymi rejestrami i Centralnym Rejestrem;
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4)

5)

współpraca oraz nadzór nad czynnościami komisji do spraw rejestracji okręgowych rad lekarskich w celu zapewnienia pomocy
merytorycznej i organizacyjnej izbom okręgowym w sprawach
określonych uchwałą;
wnioskowanie o wydanie stosownych uregulowań prawnych w sprawach objętych uchwałą.
§ 30.

Traci moc:
1) uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 104/97/II z dnia 26 września
1997 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz
prowadzenia rejestru lekarzy (tekst jednolity uchwały określony w załączniku do obwieszczenia Nr 6/08/V Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej
z dnia 1 października 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały Nr 104/97/III Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania
zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy);
2) uchwała Nr 3/09/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 lutego 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego trybu postępowania
w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza
dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy (Biul. NRL Nr 3/119/XX).
§ 31.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ
Mariusz Janikowski

PREZES
Maciej Hamankiewicz
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Załączniki do uchwały Nr 30/10/VI
Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 3 września 2010 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały

REGULAMIN
szczegółowego trybu postępowania
w sprawach przyznawania prawa wykonywania
zawodu lekarza i lekarza dentysty,
wpisywania na listę członków
okręgowej izby lekarskiej i wpisu
do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów,
prowadzenia okręgowego rejestru
lekarzy i lekarzy dentystów
i Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów
Rzeczypospolitej Polskiej
ROZDZIAŁ 1
Przepisy ogólne
§ 1.
Regulamin określa postępowanie w sprawach:
1) przyznawania lekarzowi lub lekarzowi dentyście, spełniającemu wymogi
określone w art. 5 ust. 1–4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach
lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. 136, poz. 857, z późn. zm.1), prawa wykonywania zawodu lekarza lub prawa wykonywania zawodu lekarza
dentysty, wpisywania go na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz
dokonywania wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów;
2) przyznawania lekarzowi lub lekarzowi dentyście, zobowiązanemu do odbycia stażu podyplomowego i złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego, zwanego dalej „LEP”, albo Lekarsko–Dentystycznego Egzaminu
Państwowego, zwanego dalej „LDEP”, albo zobowiązanemu do odbycia
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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 i 1708 oraz z
2010 r. Nr 81, poz. 531, Nr 107, poz. 679 i Nr 238, poz 1578.

23

stażu adaptacyjnego albo złożenia testu umiejętności, ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza lub ograniczonego prawa wykonywania
zawodu lekarza dentysty, wpisywania go na listę członków okręgowej
izby lekarskiej oraz dokonywania wpisu do okręgowego rejestru lekarzy
i lekarzy dentystów;
3) przyznawania lekarzowi lub lekarzowi dentyście, który utracił prawo
wykonywania zawodu lekarza lub prawo wykonywania zawodu lekarza
dentysty, prawa wykonywania zawodu lekarza lub prawa wykonywania
zawodu lekarza dentysty, wpisywania go na listę członków okręgowej
izby lekarskiej oraz dokonywania wpisu do okręgowego rejestru lekarzy
i lekarzy dentystów;
4) uznawania formalnych kwalifikacji lekarza lub lekarza dentysty, o których mowa w § 3 pkt 5 uchwały Nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej
z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania
w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza
dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów;
5) przyznawania lekarzowi cudzoziemcowi lub lekarzowi dentyście cudzoziemcowi prawa wykonywania zawodu lekarza lub prawa wykonywania
zawodu lekarza dentysty, ograniczonego prawa wykonywania zawodu
lekarza lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty,
wpisywania go na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz dokonywania wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów;
6) przyznawania lekarzowi lub lekarzowi dentyście — członkowi okręgowej
izby lekarskiej, który uzyskał obywatelstwo polskie, prawa wykonywania zawodu lekarza lub prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty,
ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza lub ograniczonego
prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty;
7) wpisywania lekarza lub lekarza dentysty, posiadającego prawo wykonywania zawodu lekarza lub prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty,
którego dane i akta osobowe znajdują się w okręgowej ewidencji lekarzy
i lekarzy dentystów albo który nie stał się członkiem okręgowej izby lekarskiej na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich
(Dz. U. Nr 30, poz. 158, z późn. zm.2), na listę członków okręgowej
izby lekarskiej oraz dokonywania wpisu do okręgowego rejestru lekarzy
i lekarzy dentystów;
8) przeniesienia się lekarza lub lekarza dentysty na obszar działania innej
okręgowej izby lekarskiej;
9) zaprzestania przez lekarza lub lekarza dentystę wykonywania zawodu na
czas nieokreślony;
10) podjęcia przez lekarza lub lekarza dentystę wykonywania zawodu;
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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.
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11) zrzeczenia się przez lekarza lub lekarza dentystę prawa wykonywania
zawodu lekarza lub prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty;
12) skreślenia lekarza lub lekarza dentysty z listy członków okręgowej izby
lekarskiej;
13) stwierdzenia niepodjęcia wykonywania zawodu lub przerwy w wykonywaniu zawodu lekarza lub lekarza dentysty przez okres dłuższy niż
5 lat;
14) lekarza lub lekarza dentysty zawieszonego w prawie wykonywania zawodu;
15) prowadzenia okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów i Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej;
16) prowadzenia zbioru akt osobowych i archiwum akt osobowych lekarzy
i lekarzy dentystów;
17) prowadzenia okręgowej i centralnej ewidencji lekarzy i lekarzy dentystów;
18) prowadzenie ewidencji lekarzy i lekarzy dentystów — członków innych
izb lekarskich wykonujących zawód na obszarze działania okręgowej
izby lekarskiej;
19) prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2.
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) „ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty” — ustawę z dnia
5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
2) „ustawa o izbach lekarskich” — ustawę z dnia 2 grudnia 2009 r.
o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708);
3) „dotychczasowe przepisy” — przepisy obowiązujące przed wejściem
w życie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
4) „uchwała” — uchwałę Nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia
3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawie przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty
oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów;
5) „uchwała Nr 104/97/II Naczelnej Rady Lekarskiej” — uchwałę Nr
104/97/II Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie szczegółowego trybu
postępowania w sprawie przyznawania prawa wykonywania zawodu
lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy (tekst
jednolity ogłoszony w załączniku do obwieszczenia Nr 6/08/V Prezesa
Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 1 października 2008 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 104/97/III Naczelnej Rady
Lekarskiej w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach
przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty
oraz prowadzenia rejestru lekarzy), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr 3/09/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 lutego
2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego trybu postępo-
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6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)

wania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza
i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy;
„uchwała Nr 99/93/I Naczelnej Rady Lekarskiej” — uchwałę
Nr 99/93/I Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 czerwca 1993 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach stwierdzania prawa
wykonywania zawodu lekarza/lekarza stomatologa i prowadzenia rejestru lekarzy/lekarzy stomatologów (Biuletyn NRL Nr 3–4–21/22/93,
zm. Nr 23/94 i Nr 2/25/94);
„uchwała Nr 21/90/I Naczelnej Rady Lekarskiej” — uchwałę Nr
21/90/I Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 23 czerwca 1990 r. w sprawie
szczegółowego trybu postępowania w sprawach stwierdzania prawa
wykonywania zawodu lekarza i prowadzenia rejestru lekarzy (Gazeta
Lekarska Nr 2, październik 1990 r., zm. Biuletyn NRL Nr 1/13/92);
„państwo członkowskie UE” — państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
(tj. Islandia, Lichtenstein, Norwegia) oraz Konfederację Szwajcarską;
„formalne kwalifikacje lekarza” — ukończone wyższe studia medyczne potwierdzone uzyskaniem tytułu zawodowego lekarza, lekarza
dentysty lub tytułu uznanego za równorzędny oraz odbycie szkolenia
podyplomowego lub spełnienie dodatkowych wymogów niezbędnych
do uzyskania uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza
dentysty w państwie członkowskim UE, w którym lekarz, lekarz dentysta
uzyskał tytuł zawodowy;
„lekarz z UE” — lekarza lub lekarza dentystę, będącego obywatelem
państwa członkowskiego UE, posiadającego formalne kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty, uzyskane w innym niż Rzeczpospolita Polska
państwie członkowskim UE;
„lekarz cudzoziemiec” — lekarza lub lekarza dentystę, nie będącego
obywatelem państwa członkowskiego UE;
„lekarz absolwent” — osobę, która po ukończeniu wyższej uczelni medycznej i uzyskaniu tytułu zawodowego lekarza nie podjęła wykonywania
zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub nie uzyskała prawa
do wykonywania zawodu lekarza na obszarze innego niż Rzeczpospolita
Polska państwa członkowskiego UE albo dotychczas nie wykonywała
zawodu lekarza na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
przepisów ustawy z dnia 28 października 1950 r. o zawodzie lekarza
(Dz. U. Nr 50, poz. 458, z późn. zm.3) lub ustawy o zawodach lekarza
i lekarza dentysty;
„lekarz dentysta absolwent” — osobę, która po ukończeniu wyższej
uczelni medycznej i uzyskaniu tytułu zawodowego lekarza dentysty nie
podjęła wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

3 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1950 r. Nr 53, poz. 489, z 1956 r.
Nr 12, poz. 61 oraz z 1989 r. Nr 30, poz. 158.
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14)
15)

16)

17)

18)
19)

lub nie uzyskała prawa do wykonywania zawodu lekarza dentysty na
obszarze innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE
albo dotychczas nie wykonywała zawodu lekarza dentysty na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 1927 r. o wykonywaniu praktyki dentystycznej (Dz. U. R.P. z 1934 r. Nr 4, poz. 32,
z późn. zm.4) lub ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
„lekarz” — bez bliższego określenia również lekarza dentystę, lekarza
absolwenta, lekarza dentystę absolwenta, lekarza z UE, lekarza cudzoziemca;
„lekarz nie wykonujący zawodu”:
a) lekarza członka okręgowej izby lekarskiej, który:
— nie podjął lub przerwał wykonywanie zawodu na okres dłuższy
niż 5 lat po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu lekarza,
— złożył oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu na
czas nieokreślony,
b) lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu lekarza, którego
dane osobowe i akta osobowe znajdują się w okręgowej ewidencji
lekarzy i lekarzy dentystów;
„lekarz zawieszony w prawie wykonywania zawodu” — lekarza —
członka okręgowej izby lekarskiej, któremu okręgowa rada lekarska lub
sąd lekarski zawiesił prawo wykonywania zawodu lekarza lub ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza albo wobec którego sąd orzekł
środek karny albo środek zabezpieczający w postaci zakazu wykonywania zawodu, albo wobec którego prokurator albo sąd zastosował środek
zapobiegawczy w postaci zawieszenia w wykonywaniu zawodu;
„ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza” — ograniczone
prawo wykonywania zawodu lekarza lub ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty, albo przyznane w celu odbycia
stażu adaptacyjnego albo złożenia testu umiejętności na podstawie art. 6
ust. 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ważne do dnia
ukończenia stażu podyplomowego albo złożenia LEP albo LDEP, jeżeli
nie złożył go przed ukończeniem stażu podyplomowego albo ukończenia
stażu adaptacyjnego albo złożenia testu umiejętności;
„prawo wykonywania zawodu lekarza” — prawo wykonywania zawodu lekarza lub prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty, o którym
mowa w art. 5 ust. 1–4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
„prawo do wykonywania zawodu lekarza z UE” — uprawnienie do
wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terenie innego
niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE, potwierdzone
odpowiednim dokumentem;

4 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały opublikowane w Dz. U. z 1934 r. Nr 110,
poz. 976, z 1938 r. Nr 91, poz. 628 i z 1947 r. Nr 27, poz. 104.
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20) „numer prawa wykonywania zawodu” — oznaczenie przyznanego
prawa wykonywania zawodu lekarza — numer prawa wykonywania
zawodu lekarza lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza,
o którym mowa w § 8 ust. 3 uchwały;
21) „numer dotychczasowego prawa wykonywania zawodu” — oznaczenie prawa wykonywania zawodu lekarza stwierdzonego na podstawie
dotychczasowych przepisów;
22) „Ograniczone prawo” — dokumenty: „Ograniczone prawo wykonywania
zawodu lekarza” lub „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza
dentysty”, o których mowa w art. 6 ust. 10 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru dokumentów: Prawo
wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, Ograniczone prawo
wykonywania zawodu lekarza dentysty (Dz. U. Nr 182, poz. 1785);
23) „Nowe prawo” — dokumenty: „Prawo wykonywania zawodu lekarza”
lub „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty (stomatologa)”,
o których mowa w art. 6 ust. 10 ustawy o zawodach lekarza i lekarza
dentysty, zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza
dentysty, Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, Ograniczone
prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty;
24) „Stare prawo” — zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza
lub zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza dentysty, wydane odpowiednio przez urząd wojewódzki albo okręgową radę lekarską
przed wejściem w życie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 1951 r.
w sprawie rejestracji fachowych pracowników służby zdrowia oraz zasad
powoływania ich na stanowiska w zakładach społecznych służby zdrowia
(Dz. U. Nr 43, poz. 328 oraz z 1957 r. Nr 13, poz. 73), rozporządzenia
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 marca 1979 r. w sprawie
rejestracji niektórych pracowników medycznych (Dz. U. Nr 6, poz. 29,
z późn. zm.5), rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
27 kwietnia 1990 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach stwierdzania prawa wykonywania zawodu lekarza i prowadzenia rejestru lekarzy
(Dz. U. Nr 32, poz. 194), uchwały Nr 21/90/I Naczelnej Rady Lekarskiej
albo uchwały Nr 99/93/I Naczelnej Rady Lekarskiej;
25) „zaświadczenie o uprawnieniu do wykonywania praktyki” — zaświadczenie o uprawnieniu do wykonywania praktyki lekarskiej lub
zaświadczenie o uprawnieniu do wykonywania praktyki lekarsko–dentystycznej wydawane przez urząd wojewódzki na podstawie przepisów
5 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały opublikowane w Dz. U. z 1983 r. Nr 58,
poz. 265, z 1990 r. Nr 32, poz. 194 oraz z 1992 r. Nr 52, poz. 248.
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26)
27)
28)
29)
30)
31)

32)

obowiązujących przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 października
1950 r. o zawodzie lekarza;
„izba” — okręgową izbę lekarską;
„okręgowy rejestr” — okręgowy rejestr lekarzy i lekarzy dentystów,
o którym mowa w art. 49 ustawy o izbach lekarskich;
„Centralny Rejestr” — Centralny Rejestr Lekarzy i Lekarzy Dentystów
Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 50 ustawy o izbach
lekarskich;
„ewidencja” — okręgową ewidencję lekarzy i lekarzy dentystów, o której mowa w § 26 uchwały;
„właściwa terytorialnie izba” — izbę, na obszarze której lekarz wykonuje lub zamierza wykonywać zawód;
„izba macierzysta” — izbę, w której:
a) lekarzowi przyznano ograniczone prawo wykonywania zawodu
lekarza, wpisano na listę członków izby i do okręgowego rejestru,
zgodnie z postanowieniami uchwały,
b) lekarzowi stwierdzono prawo wykonywania zawodu lekarza lub
prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa pod kierunkiem
lekarza stomatologa uprawnionego do wykonywania zawodu,
wpisano na listę członków izby i do okręgowego rejestru, zgodnie
z przepisami uchwały Nr 99/93/I Naczelnej Rady Lekarskiej,
c) dokonano wpisu lekarza do okręgowego rejestru i wydano zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu zgodnie z przepisami
określonymi w uchwale Nr 99/93/I Naczelnej Rady Lekarskiej do
dnia wejścia w życie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
na jego wniosek,
d) wpisano lekarza, którego dane osobowe i akta osobowe lekarza
znajdowały się w ewidencji, na listę członków izby, dokonano wpisu
do okręgowego rejestru i wydano Nowe prawo;
„członek izby” — lekarza wpisanego na listę członków izby i do okręgowego rejestru na podstawie:
a) przyznanego prawa wykonywania zawodu lekarza lub ograniczonego
prawa wykonywania zawodu lekarza,
b) wniosku lekarza o wpis do okręgowego rejestru i wydanie Nowego
prawa, uprawniającego do wykonywania zawodu zgodnie z wymogiem
określonym w art. 63 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
c) wniosku lekarza o wpisanie na listę członków izby i wpis do okręgowego rejestru oraz wydanie Nowego prawa, uprawniającego do
wykonywania zawodu, posiadającego prawo wykonywania zawodu
lekarza uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed
wejściem w życie ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty,
który do dnia 31 grudnia 2002 r. nie spełnił wymogu określonego
w art. 63 tej ustawy,
d) wniosku lekarza o przeniesienie i wpisanie na listę członków izby;
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33) „lista członków izby” — spis w porządku alfabetycznym lekarzy i lekarzy dentystów, będących członkami izby;
34) „numer wpisu na listę członków — numer akt osobowych” — sześciocyfrowa liczba, oznaczająca kolejność wpisu na listę członków izby
i równocześnie oznaczająca numer akt osobowych lekarza, będąca liczbą
naturalną od 000001 do 899999;
35) „akta osobowe lekarza” — zbiór wszystkich dokumentów lekarza —
członka izby, w tym określone w art. 49 ust. 8 ustawy o izbach lekarskich, oraz przejętych od urzędów wojewódzkich lub przekazanych przez
urzędy wojewódzkie województw, na terenie których lekarz wykonywał
zawód przed wejściem w życie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach
lekarskich, a także wymienionych w załączniku Nr 1 do regulaminu,
znajdujących się początkowo w izbie macierzystej;
36) „archiwum akt osobowych” — akta osobowe lekarzy skreślonych
z listy członków izby z innych przyczyn niż przeniesienie na obszar
działania innej izby, przeniesionych z ewidencji oraz którzy utracili
prawo wykonywania zawodu lekarza lub zmarli przed wejściem w życie
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich, przejęte z urzędów
wojewódzkich;
37) „archiwum informatyczne” — dane osobowe lekarzy wpisanych do
okręgowego rejestru i Centralnego Rejestru albo do ewidencji oraz lekarzy posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza uzyskane na
podstawie dotychczasowych przepisów, którzy utracili prawo wykonywania zawodu lub zmarli przed wejściem w życie ustawy z dnia 17 maja
1989 r. o izbach lekarskich, oznaczone jako dane archiwalne;
38) „archiwum lekarzy cudzoziemców” — archiwum akt osobowych lekarzy
cudzoziemców, o którym mowa w § 23 ust. 3 uchwały, i utworzoną na ich
podstawie komputerową bazę danych w ramach Centralnego Rejestru;
39) „archiwum historyczne” — zbiór danych lekarzy, o których mowa
w § 23 ust. 2 uchwały, obejmujący komputerową bazę danych w ramach
Centralnego Rejestru;
40) „numer rejestracyjny” — oznaczenie statusu lekarza wpisanego do
okręgowego rejestru;
41) „numer archiwum akt osobowych” — oznaczenie akt osobowych
umieszczonych w archiwum akt osobowych;
42) „numer archiwum informatycznego” — oznaczenie w okręgowym
rejestrze danych archiwalnych lekarza;
43) „numer archiwum lekarzy cudzoziemców” — oznaczenie danych
lekarza, o którym mowa w § 23 ust. 3 uchwały;
44) „numer archiwum historycznego” — oznaczenie danych lekarza,
o których mowa w § 23 ust. 2 uchwały;
45) „rejestr lekarzy z UE” — rejestr lekarzy z UE tymczasowo i okazjonalnie
wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym
mowa w art. 9 ust. 6 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
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46) „numer rejestru lekarzy z UE” — oznaczenie lekarza wpisanego do
rejestru lekarzy z UE;
47) „okręgowa rada” — okręgową radę lekarską lub wojskową radę lekarską;
48) „uchwała okręgowej rady” — uchwałę okręgowej rady lub jej prezydium, działającego na podstawie upoważnienia tej rady;
49) „komisja” — komisję ds. rejestracji lekarzy, o której mowa w § 28
uchwały.
1.

2.

3.

1.
2.

§ 3.
Wszczęcie postępowania w sprawach, o których mowa w § 1 pkt 1–14,
następuje z chwilą:
1) złożenia przez lekarza odpowiedniego wniosku lub oświadczenia
we właściwej izbie albo stwierdzenia przez komisję nie podjęcia
wykonywania zawodu lub nie wykonywania zawodu przez okres
dłuższy niż 5 lat, jeżeli postępowanie dotyczy spraw określonych
w § 1 pkt 1–6 i 8–13;
2) wydania prawomocnego orzeczenia przez sąd lekarski lub podjęcia
prawomocnej uchwały przez okręgową radę, jeżeli postępowanie
dotyczy sprawy, o której mowa w § 1 pkt 14.
Wszczęcie postępowania z urzędu w sprawach:
1) skreślenia z listy członków izby i z okręgowego rejestru;
2) orzeczenia wobec lekarza środka karnego lub środka zabezpieczającego w postaci zakazu wykonywania zawodu;
3) orzeczenia wobec lekarza środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w wykonywaniu zawodu;
4) stwierdzenia przerwy w wykonywania zawodu dłuższej niż 5 lat —
w przypadku braku odpowiedniego oświadczenia lekarza;
5) zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 6a ust. 2 ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
następuje z chwilą otrzymania przez okręgową radę stosownej informacji.
Postępowanie w sprawach, o których mowa w § 1 pkt 1–6 i 8–14, powinno być prowadzone bez zbędnej zwłoki i zakończone nie później
niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie
później niż w ciągu dwóch miesięcy, natomiast w przypadku lekarza
z UE — nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia przedstawienia przez
niego dokumentów określonych w regulaminie.
§ 4.
Postępowanie w sprawach, o których mowa w § 1 pkt 1–14, w stosunku
do lekarza posiadającego równocześnie tytuł zawodowy lekarza i lekarza
dentysty jest prowadzone oddzielnie.
Lekarzowi, o którym mowa w ust. 1, oddzielnie przyznaje się prawo
wykonywania zawodu lekarza lub prawo wykonywania zawodu lekarza
dentysty albo ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza lub ogra-
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niczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, oznaczone innym
numerem, i wpisuje się do okręgowego rejestru jako lekarza i lekarza
dentystę z różnymi numerami rejestru oraz jednokrotnie wpisuje się na
listę członków izby.
1.
2.
3.
4.

1.

2.

3.

1.

§ 5.
W przypadku złożenia wniosku lub oświadczenia przez lekarza, który
jest członkiem innej izby, w pierwszej kolejności przeprowadza się postępowanie, o którym mowa w § 20.
W przypadku przedstawienia przez lekarza Starego prawa, w pierwszej
kolejności przeprowadza się postępowanie, o którym mowa w § 18.
W przypadku stwierdzenia nie podjęcia wykonywania zawodu albo
aktualnie trwającej przerwy w wykonywaniu zawodu powyżej niż 5 lat,
przeprowadza się postępowanie, o którym mowa w § 31.
W przypadku przedstawienia przez lekarza dotychczasowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu wydanego przez urząd wojewódzki województwa, którego właściwość terytorialna nie pokrywała
się z obszarem właściwości izby prowadzącej postępowanie lub gdy
lekarz wykonywał zawód na jego obszarze, przed wejściem w życie
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich, w pierwszej kolejności izba występuje o przekazanie danych i dokumentów tego lekarza
do izby, w której ewidencji lub archiwum informatycznym znajdują się
dane lekarza.
§ 6.
W przypadku zmiany przez lekarza członkostwa izby, dane rejestrowe
oraz akta osobowe tego lekarza, znajdujące się początkowo w izbie
macierzystej, są przekazywane do izby, na listę członków której lekarz
zostaje wpisany.
Dokumenty wchodzące w skład akt osobowych lekarza powinny być
przedłożone w oryginale lub kopii lub kserokopii, potwierdzonych za
zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika
izby. Dyplom lub kopia dyplomu wydanego przez polską szkołę wyższą
oraz kartę stażu podyplomowego lekarza składa się w aktach osobowych
lekarza w oryginale.
Dokumenty wchodzące w skład akt osobowych lekarza, sporządzone
w innym języku niż język polski, z wyjątkiem paszportu, powinny być
przedłożone razem z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez
tłumacza przysięgłego.
§ 7.
Numer prawa wykonywania zawodu nadany stosowną uchwałą okręgowej
rady jest numerem stałym i nie może być ponownie wykorzystany, nawet
po skreśleniu lekarza z listy członków izby.
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2.

3.

1.

Numer prawa wykonywania zawodu jest unikalną liczbą naturalną przydzielaną przez Centralny Rejestr w kolejności rejestracji lekarzy. Ustala
się następujący schemat budowy numeru prawa wykonywania zawodu:
K A B C D E F, gdzie:
1) K jest cyfrą kontrolną z zakresu 1 do 9;
2) litery od A do F stanowią dowolne liczby z zakresu od 0 do 9.
Numer prawa wykonywania zawodu jest jedynym oznaczeniem kodowym
na pieczątce lekarza.
§ 8.
Numer Starego prawa oznacza się jako ciąg znaków o budowie ko
lejno:
1) w odniesieniu do zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu
wydanego przez urząd wojewódzki na podstawie rozporządzenia
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 marca 1979 r. w sprawie rejestracji niektórych pracowników medycznych:
a) sześcioznakowy symbol województwa, ustalony na podstawie
podziału administracyjnego Polski w okresie 1975–1998, określony w załączniku Nr 2 do regulaminu,
b) myślnik,
c) numer kolejny zaświadczenia nadany przez urząd wojewódzki;
2) w odniesieniu do zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu
lub zaświadczenia o uprawnieniu do wykonywania praktyki, wydawanego przez administrację szczebla wojewódzkiego na podstawie
przepisów obowiązujących do dnia wejścia w życie rozporządzenia,
o którym mowa w pkt 1:
a) sześcioznakowy symbol województwa, ustalony na podstawie
podziału administracyjnego Polski w okresie 1921–1939,
1946–1950, 1950–1957, 1957–1975, określony w załączniku
Nr 3 do regulaminu,
b) myślnik,
c) numer zaświadczenia, wydanego przez właściwy urząd wojewódzki;
3) w odniesieniu do zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu
wydanego przez izbę na podstawie dotychczasowych przepisów,
zgodnie z:
a) uchwałą Nr 99/93/I Naczelnej Rady Lekarskiej — numer prawa
wykonywania zawodu określony tą uchwałą,
b) uchwałą Nr 21/90/I Naczelnej Rady Lekarskiej
— ciąg znaków o budowie:
— numer kolejny zaświadczenia nadany przez izbę,
— myślnik,
— dwucyfrowy numer kodowy izb określony w załączniku
Nr 4 do regulaminu;
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4)

2.

w odniesieniu do dokumentu zastępczego określonego w uchwale
Nr 102/97/II Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie wydania przez okręgowe rady lekarskie tymczasowych
dokumentów „Prawo wykonywania zawodu lekarza”, „Prawo
wykonywania zawodu lekarza stomatologa”, „Ograniczone prawo
wykonywania zawodu lekarza”, „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa” (Biuletyn Nr 6/38/97) — numer prawa wykonywania zawodu określony uchwałą okręgowej
rady.
Numer rejestracyjny oznacza się jako ciąg znaków o budowie kolejno:
1) dwucyfrowy numer kodowy izby, określony w załączniku Nr 4 do
regulaminu, której lekarz jest członkiem;
2) myślnik;
3) dwucyfrowy numer kodowy:
a) 10 — oznaczający lekarza nie wykonującego zawodu,
b) 11 — oznaczający lekarza posiadającego prawo wykonywania
zawodu lekarza,
c) 12 — oznaczający lekarza posiadającego ograniczone prawo
wykonywania zawodu lekarza,
d) 13 — oznaczający lekarza cudzoziemca posiadającego prawo
wykonywania zawodu lekarza przyznane na podstawie art. 7
ust. 1a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
e) 14 — oznaczający lekarza cudzoziemca posiadającego prawo
wykonywania zawodu lekarza przyznane na czas określony,
f) 15 — oznaczający lekarza z UE posiadającego prawo wykonywania zawodu lekarza,
g) 16 — oznaczający lekarza posiadającego prawo wykonywania
zawodu lekarza, który jest ograniczony w wykonywaniu zawodu zgodnie z § 13 uchwały,
h) 19 — oznaczający lekarza, który jest zawieszony w wykonywaniu zawodu w sposób, o którym mowa w § 14 uchwały,
i) 20 — oznaczający lekarza dentystę nie wykonującego za
wodu,
j) 21 — oznaczający lekarza dentystę posiadającego ograniczone
prawo wykonywania zawodu lekarza,
k) 22 — oznaczający lekarza dentystę posiadającego prawo wykonywania zawodu lekarza,
l) 23 — oznaczający lekarza dentystę cudzoziemca posiadającego prawo wykonywania zawodu lekarza przyznane na
podstawie art. 7 ust. 1a ustawy o zawodach lekarza i lekarza
dentysty,
m) 24 — oznaczający lekarza dentystę cudzoziemca posiadającego
prawo wykonywania zawodu lekarza przyznane na czas określony,
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n)

3.

4.

25 — oznaczający lekarza dentystę z UE posiadającego prawo
wykonywania zawodu lekarza,
o) 26 — oznaczający lekarza dentystę posiadającego prawo wykonywania zawodu lekarza, który jest ograniczony w wykonywaniu zawodu zgodnie z § 13 uchwały,
p) 29 — oznaczający lekarza dentystę, który jest zawieszony
w wykonywaniu zawodu zgodnie z § 14 uchwały;
4) myślnik;
5) numer prawa wykonywania zawodu lekarza, składający się z siedmiu
liczb.
Numer archiwum informatycznego oznacza się jako ciąg znaków o budowie kolejno:
1) dwucyfrowy numer kodowy izby, określony w załączniku Nr 4 do
regulaminu, której lekarz był członkiem lub którego dane znajdowały się w ewidencji tej izby;
2) myślnik;
3) dwucyfrowy numer kodowy:
1) 01 — oznaczający lekarza, lekarza dentystę skreślonego z listy
członków z powodu utraty, zrzeczenia się lub pozbawienia
prawa wykonywania zawodu lekarza albo śmierci,
2) 02 — oznaczający lekarza, lekarza dentystę skreślonego z listy
członków z powodu przeniesienia do innej izby,
3) 03 — oznaczający lekarza, lekarza dentystę, którego dane przeniesiono z ewidencji z przyczyn określonych w § 35 ust. 5 lub
wpisanego do okręgowego rejestru na podstawie akt osobowych
lekarza przekazanych z urzędu wojewódzkiego, a który utracił
prawo wykonywania zawodu lub zmarł;
4) myślnik;
5) siedmiocyfrowy numer prawa wykonywania zawodu albo sześciocyfrowy numer archiwum i litera „L” — w przypadku lekarza albo
litera „D” — w przypadku lekarza dentysty.
Numer archiwum akt osobowych oznacza się jako ciąg znaków o budowie
kolejno:
1) dwucyfrowy numer kodowy izby, określony w załączniku Nr 4 do
regulaminu, której lekarz był członkiem lub którego dane znajdowały się w ewidencji tej izby;
2) myślnik;
3) sześciocyfrowy numer akt osobowych w odniesieniu do lekarza
— członka izby, którego akta przeniesiono do archiwum albo sześciocyfrowy numer, będący liczbą naturalną od 900000 do 909999,
w odniesieniu do lekarza, którego akta osobowe przeniesiono z ewidencji z przyczyn określonych w § 18 ust. 10 pkt 1 albo którego
akta zostały przejęte z urzędów wojewódzkich, a który zmarł lub
utracił prawo wykonywania zawodu lekarza przed wejściem w życie
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich.
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5.

6.

Numer archiwum lekarzy cudzoziemców oznacza się jako ciąg znaków
o budowie kolejno:
1) 80 — numer kodowy oznaczający Naczelną Izbę Lekarską,
2) myślnik;
3) 05 — numer kodowy oznaczający lekarza cudzoziemca, którego
dane osobowe znajdują się wyłącznie w archiwum Centralnego
Rejestru;
4) myślnik;
5) sześciocyfrowy numer, będący liczbą naturalną od 910000 do
911999.
Numer archiwum historycznego oznacza się jako ciąg znaków o budowie
kolejno:
1) 80 — numer kodowy oznaczający Naczelną Izbę Lekarską;
2) myślnik;
3) 04 — numer kodowy oznaczający lekarza, lekarza dentystę, którego
dane osobowe uznano za historyczne;
4) myślnik;
5) sześciocyfrowy numer, będący liczbą naturalną od 920000 do
999999.

§ 9.
Delegatura izby, na podstawie uchwały okręgowej rady, może wykonywać
czynności przygotowawcze związane z postępowaniami, o których mowa
w § 1, na zasadach obowiązujących komisję, bez uprawnień, o których
mowa w § 28 ust. 2 pkt 2–8 uchwały.
1.

2.
3.

4.

§ 10.
Okręgowa rada po rozpatrzeniu wniosku, oświadczenia, powiadomienia
lub zakończenia postępowania z urzędu dotyczącego spraw, o których
mowa w § 1 pkt 1–5, 7–9, 13 i 14, podejmuje odpowiednią uchwałę,
z uwzględnieniem odpowiednio przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego albo zasad określonych w uchwale Nr 15/06/V Naczelnej
Rady Lekarskiej z dnia 18 marca 2006 r. w sprawie zasad podejmowania
uchwał przez organy samorządu lekarzy.
Spis wzorów i wzory uchwał okręgowej rady, o których mowa w ust. 1,
określa załącznik Nr 5 do regulaminu.
Protokół posiedzenia okręgowej rady lub jej prezydium, w części dotyczącej uchwał w sprawach, o których mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1) numer uchwały;
2) datę jej podjęcia;
3) tytuł uchwały;
4) liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.
Komisja prowadzi rocznikami rejestr odpisów uchwał, o których mowa
w ust. 1, podjętych przez okręgową radę lub Naczelną Radę Lekarską
od dnia 1 czerwca 1990 r.
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1.

2.

§ 11.
Nowy numer rejestracyjny wpisuje się odpowiednio w Nowym prawie
lub Ograniczonym prawie w przypadku:
1) przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza lekarzowi, który
posiada ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza;
2) przeniesienia się lekarza do innej izby;
3) przyznania ponownie prawa wykonywania zawodu lekarza lekarzowi
cudzoziemcowi, który dotychczas posiadał prawo wykonywania
zawodu lekarza przyznane na podstawie art. 7 ust. 1a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
4) zaprzestania przez lekarza wykonywania zawodu;
5) podjęcia wykonywania zawodu przez lekarza nie wykonującego
zawodu;
6) ograniczenia lekarza w wykonywaniu określonych czynności medycznych;
7) zawieszenia lekarzowi prawa wykonywania zawodu lekarza.
W Nowym prawie lub Ograniczonym prawie dokonuje się odpowiednio
wpisów:
1) uzupełniających, dotyczących:
a) zmiany nazwiska,
b) uzyskanych specjalizacji,
c) uzyskanych umiejętności medycznych,
d) uzyskanych stopni naukowych,
e) uzyskanych tytułów naukowych;
2) urzędowych, dotyczących:
a) ograniczenia przez okręgową radę, sąd lekarski lub sąd prawa
wykonywania zawodu lekarza,
b) ustania przyczyn ograniczenia prawa wykonywania zawodu
lekarza,
c) zaprzestania wykonywania zawodu na czas nieokreślony,
d) podjęcia wykonywania zawodu,
e) zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu lekarza,
f) okresu albo okresu i miejsca wykonywania zawodu na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej przez lekarza cudzoziemca, o którym
mowa w art. 7 ust. 1a ustawy o zawodach lekarza i lekarza
dentysty,
g) liczby punktów edukacyjnych uzyskanych przez lekarza w ustalonym okresie, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 18 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
h) potwierdzenia równoważności dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa” z dokumentem „Prawo
wykonywania zawodu lekarza dentysty”,
i) potwierdzenia równoważności tytułu specjalisty uzyskanego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE,
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j)

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

podstawy prawnej przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu adaptacyjnego albo
złożenia testu umiejętności,
k) terminu ważności ograniczonego prawa wykonywania zawodu
lekarza.
Wpisów, o których mowa w ust. 2, dokonuje upoważniony pracownik
biura izby, który potwierdza je podpisem i pieczęcią urzędową.
Wpisów urzędowych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, oraz zmiany numeru
rejestracyjnego dokonuje się również w odpowiednim „Wniosku” lekarza.
Wzory wpisów urzędowych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, określa
załącznik Nr 6 do regulaminu.
W przypadku utraty lub zniszczenia dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu, lekarz obowiązany jest bezzwłocznie zgłosić się do
izby, której jest członkiem i złożyć odpowiednie oświadczenie.
Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 6, stanowi załącznik Nr 7
do regulaminu.
Przyjęcie przez komisję oświadczenia, o którym mowa w ust. 6, jest
podstawą do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, a następnie, w oparciu o posiadane dokumenty i dane w okręgowym rejestrze,
podjęcia przez okręgową radę odpowiedniej uchwały i wydania Nowego
prawa lub Ograniczonego prawa, z widoczną adnotacją „duplikat”. Wydanie lekarzowi duplikatu dokumentu uprawniającego do wykonywania
zawodu jest odpłatne.
Lekarz każdorazowo potwierdza otrzymanie dokumentu uprawniającego
do wykonywania zawodu lub duplikatu tego dokumentu oraz wpisanie
nowego numeru rejestracyjnego. Potwierdzenia dokonuje się w odpowiednim „Wniosku”, który pozostaje w aktach osobowych lekarza.

ROZDZIAŁ 2
Postępowanie w sprawach przyznawania ograniczonego
prawa wykonywania zawodu lekarza lub prawa wykonywania
zawodu lekarza, wpisywania na listę członków izby,
wpisu do okręgowego rejestru, przeniesienia na obszar innej izby,
zaprzestania wykonywania zawodu na czas nieokreślony,
podjęcia wykonywania zawodu,
zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu lekarza
i skreślenia z listy członków izby
1.

§ 12.
Postępowanie w sprawie przyznania ograniczonego prawa wykonywania
zawodu lekarza, wpisania na listę członków izby i wpisania do okręgowego rejestru dotyczy lekarza absolwenta i lekarza dentysty absolwenta,
za wyjątkiem lekarza cudzoziemca absolwenta i lekarza dentysty cudzoziemca absolwenta, który:
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1)
2)

2.

3.
4.

5.

uzyskał dyplom lekarza wydany przez polską szkołę wyższą;
uzyskał dyplom lekarza lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji lekarza, wydany przez inne niż
Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie UE, ale nie posiada
świadectwa mu towarzyszącego, wymienionego w wykazie, o którym mowa art. 6b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
3) uzyskał w innym państwie niż państwo członkowskie UE dyplom
uznany na podstawie odrębnych przepisów za równorzędny z dyplomem lekarza wydanym przez polską szkołę wyższą i dotychczas
nie wykonywał zawodu;
4) spełnia wymogi określone w pkt 1–3 i uzyskał prawo do wykonywania zawodu lekarza w innym państwie niż państwo członkowskie
UE oraz wykonywał zawód za granicą.
W celu przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza,
wpisania na listę członków izby i uzyskania wpisu do okręgowego rejestru, lekarz, o którym mowa w ust. 1, składa we właściwej terytorialnie
izbie „Wniosek o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu
lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego i złożenia
Lekarskiego Egzaminu Państwowego/Lekarsko–Dentystycznego Egzaminu Państwowego, wpisanie na listę członków oraz wpis do okręgowego
rejestru lekarzy i lekarzy dentystów okręgowej izby lekarskiej”, oznaczony symbolem W–1, wraz z wymaganymi dokumentami.
Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik Nr 8 do
regulaminu.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, lekarz dołącza następujące dokumenty:
1) kserokopia dowodu osobistego lub paszportu;
2) kopia dyplomu lekarza lub dyplom uznany za równorzędny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów lub innego
dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji formalnych
lekarza;
3) orzeczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w art. 6 ust. 4 ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a w przypadku obywatela
innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE dokumentu, o którym mowa w art. 6 ust. 5 ustawy o zawodach lekarza
i lekarza dentysty;
4) dokument, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy o zawodach lekarza
i lekarza dentysty — w przypadku lekarza z UE;
5) kserokopia decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej wystawionej przez właściwy urząd skarbowy; wymóg ten nie
dotyczy lekarza z UE.
W przypadku lekarza absolwenta i lekarza dentysty absolwenta polskiej
szkoły wyższej do czasu uzyskania dyplomu, o którym mowa w ust. 1
pkt 1, za wystarczające potwierdzenie wymogu, o którym mowa w art. 5
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6.

7.
8.

9.

ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, uznaje
się zaświadczenie wystawione przez polską szkołę wyższą o ukończeniu
studiów na odpowiednim kierunku i posiadaniu prawa do korzystania
z tytułu zawodowego lekarza albo lekarza dentysty, określające numer dyplomu, który zostanie wydany, średnią ocen egzaminacyjnych
za okres studiów, podpisane przez dziekana wydziału oraz opatrzone
okrągłą pieczęcią uczelni.
Lekarz na wniosku W–1 składa oświadczenia:
1) o pełnej zdolności do czynności prawnych, o którym mowa w art. 6
ust. 2 pkt 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
2) o niekaralności, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
3) o znajomości języka polskiego, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 3
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
4) o poinformowaniu go o administratorze danych osobowych, celu
zbierania danych osobowych, prawie dostępu do danych osobowych
i ich poprawiania oraz obowiązku podawania danych osobowych,
o których mowa w art. 49 ust. 6 ustawy o izbach lekarskich;
5) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu
otrzymywania insertów reklamowych, przesyłanych wraz z Gazetą
Lekarską lub biuletynem okręgowej izby lekarskiej oraz innych
materiałów, przesyłanych przez okręgową izbę lekarską i Naczelną
Izbę Lekarską.
Wzór orzeczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, stanowi załącznik Nr 9
do regulaminu.
Lekarz, z wyjątkiem lekarza z UE, który uzyskał prawo do wykonywania zawodu w innym państwie niż państwo członkowskie UE, składa
dodatkowo:
1) dokument uprawniający do wykonywania zawodu w państwie,
w którym ten lekarz ostatnio wykonywał zawód;
2) dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej
oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w państwie, w którym lekarz
ostatnio wykonywał zawód;
3) wyciąg z rejestru skazanych, wydany w państwie, którego lekarz
jest obywatelem lub z którego przybywa;
4) dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza
Rzeczpospolitą Polską, zawierający opinię zawodową;
5) inne dokumenty określone w załączniku Nr 1 do regulaminu, dotyczące tego lekarza.
W przypadku, gdy w trakcie postępowania, o którym mowa w ust. 1,
okręgowa rada uzyska wiarygodną informację dotyczącą postawy etycznej, w tym również informację o zdarzeniach, które wystąpiły poza
obszarem Rzeczypospolitej Polskiej, mogących mieć wpływ na podjęcie
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i wykonywanie zawodu lekarza w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jest obowiązana przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, w tym również postępowanie, o którym
mowa w § 36 ust. 2 i 3.
W przypadku stwierdzenia niepodjęcia wykonywania zawodu po ukończeniu polskiej szkoły wyższej lub niewykonywania zawodu przez okres
dłuższy niż 5 lat, przed przyznaniem ograniczonego prawa wykonywania
zawodu lekarza przeprowadza się postępowanie określone w § 32 i 33.
Komisja, po sprawdzeniu kompletności załączonych dokumentów i rozpatrzeniu wniosku lekarza, przekazuje całość dokumentacji wraz ze swoim
stanowiskiem okręgowej radzie.
Wniosek W–1 jest podstawą do podjęcia przez okręgową radę uchwały
o przyznaniu ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, wpisaniu na listę członków izby
i dokonaniu wpisu do okręgowego rejestru.
Jeżeli okręgowa rada, rozpatrując wniosek, o którym mowa w ust. 2,
uzna na podstawie uzyskanych informacji, że dotychczasowa postawa
etyczna lekarza nie daje rękojmi właściwego wykonywania przez niego
zawodu, może podjąć uchwałę o odmowie przyznania ograniczonego
prawa wykonywania zawodu lekarza.
W przypadku podjęcia przez okręgową radę uchwały, o której mowa
w ust. 12, izba, na której listę członków lekarz został wpisany, staje się
dla tego lekarza izbą macierzystą.
Uchwała okręgowej rady, o której mowa w ust. 12, jest podstawą do:
1) wpisania lekarza na listę członków izby i do okręgowego rejestru;
2) wydania Ograniczonego prawa;
3) dokonania wpisu urzędowego określonego tą uchwałą.
Lekarz, który uzyskał dyplom lekarza w innym państwie niż Rzeczypospolita Polska, i któremu okręgowa rada przyznała ograniczone prawo
wykonywania zawodu lekarza, jest zobowiązany przed otrzymaniem
dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu złożyć wobec prezesa okręgowej rady przyrzeczenie lekarskie według treści zamieszczonej
w Kodeksie Etyki Lekarskiej. Podpisany przez lekarza tekst przyrzeczenia
dołącza się do akt osobowych lekarza.
§ 13.
Postępowanie w sprawie przyznania ograniczonego prawa wykonywania
zawodu lekarza w celu odbycia stażu adaptacyjnego lub złożenia testu
umiejętności dotyczy lekarza, o którym mowa w art. 5c ust. 1 ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
W celu przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza,
wpisania na listę członków izby i uzyskania wpisu do okręgowego rejestru, lekarz, o którym mowa w ust. 1, składa we właściwej terytorialnie
izbie „Wniosek o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu
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4.

5.

6.
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lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu adaptacyjnego/złożenia
testu umiejętności, wpisanie na listę członków oraz wpis do okręgowego
rejestru lekarzy i lekarzy dentystów okręgowej izby lekarskiej”, oznaczony symbolem W–1A, wraz z wymaganymi dokumentami, o których
mowa w ust. 4.
Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik Nr 10 do
regulaminu.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, lekarz dołącza następujące dokumenty:
1) kserokopia paszportu;
2) dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza, o którym
mowa w art. 5c ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
3) dokument uprawniający do wykonywania zawodu w państwie członkowskim UE, jeżeli lekarz wykonywał zawód w tym państwie;
4) dokument potwierdzający spełnienie wymagania, o którym mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
zgodnie z art. 6 ust. 7 tej ustawy;
5) dokument potwierdzający stan zdrowia pozwalający na wykonywanie
zawodu lekarza, o którym mowa w art. 6 ust. 5 ustawy o zawodach
lekarza i lekarza dentysty;
6) oświadczenie o posiadaniu przez lekarza pełnej zdolności do czynności prawnych, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o zawodach
lekarza i lekarza dentysty, złożone na wniosku W–1A;
7) oświadczenie o znajomości języka polskiego, o którym mowa w art. 6
ust. 2 pkt 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, złożone
na wniosku W–1A;
8) decyzja ministra właściwego do spraw zdrowia o skierowaniu na
staż adaptacyjny albo test umiejętności.
Wniosek W–1A jest podstawą do podjęcia przez okręgową radę uchwały
o przyznaniu ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w celu odbycia stażu adaptacyjnego lub
złożenia testu umiejętności, wpisaniu na listę członków izby i dokonaniu
wpisu do okręgowego rejestru.
Do postępowania stosuje się odpowiednio przepisy § 12 ust. 9, 11 i 13–16.
§ 14.
Postępowanie w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę członków izby i wpisu do okręgowego rejestru
dotyczy:
1) lekarza, który uzyskał ograniczone prawo wykonywania zawodu
lekarza, ukończył staż podyplomowy lub któremu minister właściwy
do spraw zdrowia uznał staż podyplomowy odbyty za granicą za
równoważny w całości ze stażem podyplomowym obowiązującym
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przypadku lekarza, który ukończył
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staż podyplomowy po dniu 30 września 2004 r. — złożył egzamin
państwowy kończący staż podyplomowy albo LEP albo LDEP
2) lekarza stomatologa, któremu stwierdzono prawo wykonywania
zawodu lekarza stomatologa pod kierunkiem lekarza stomatologa
uprawnionego do samodzielnego wykonywania zawodu i który
ukończył praktykę przygotowawczą lekarsko–dentystyczną;
3) lekarza, który uzyskał ograniczone prawo wykonywania zawodu
lekarza i odbył staż adaptacyjny albo złożył test umiejętności
— z wyłączeniem lekarza cudzoziemca.
W celu przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na
listę członków izby i uzyskania wpisu do okręgowego rejestru lekarz,
o którym mowa w ust. 1, składa we właściwej terytorialnie izbie „Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty,
wpisanie na listę członków oraz wpis do okręgowego rejestru lekarzy
i lekarzy dentystów okręgowej izby lekarskiej”, oznaczonych symbolem
W–2 albo W–2D, oraz dokumenty, o których mowa w § 12 ust. 4 pkt 3
i 4, a także:
1) Ograniczone prawo lub zaświadczenie o prawie wykonywania
zawodu lekarza stomatologa pod kierunkiem lekarza stomatologa
uprawnionego do samodzielnego wykonywania zawodu;
2) kartę stażu podyplomowego lekarza, zaświadczenie o odbyciu praktyki przygotowawczej lekarsko–dentystycznej albo decyzję ministra
właściwego do spraw zdrowia o uznaniu stażu podyplomowego
odbytego za granicą za równoważny w całości ze stażem podyplomowym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej;
3) świadectwo złożenia państwowego egzaminu kończącego staż podyplomowy lekarza, LEP albo LDEP — w przypadku lekarza, który
ukończył staż podyplomowy po dniu 30 września 2004 r.;
4) decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu lekarza, wydaną w wyniku postępowania określonego w przepisach o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE — w przypadku lekarza, o którym mowa w art. 5c ust. 1 ustawy o zawodach
lekarza i lekarza dentysty.
Wzory wniosków, o których mowa w ust. 2, stanowią odpowiednio
załączniki Nr 11 i Nr 12 do regulaminu.
W postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisy § 12 ust. 9, 11 i 13.
W przypadku stwierdzenia przerwy w podjęciu wykonywania zawodu
po ukończeniu stażu podyplomowego (praktyki przygotowawczej lekarsko–dentystycznej) lub złożeniu egzaminu kończącego staż podyplomowy, LEP albo LDEP, jeżeli lekarz nie złożył go w czasie trwania stażu
podyplomowego, albo ukończeniu stażu adaptacyjnego albo złożeniu
testu umiejętności, trwającej dłużej niż 5 lat, równocześnie przeprowadza
się postępowanie określone w § 32.
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Wniosek W–2 jest podstawą do podjęcia przez okręgową radę uchwały
o przyznaniu prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisaniu na listę
członków izby i dokonaniu wpisu do okręgowego rejestru oraz wydaniu
Nowego prawa, oznaczonego dotychczasowym numerem Ograniczonego
prawa.
Podjęcie przez okręgową radę uchwały, o której mowa w ust. 6, jest
podstawą do:
1) dołączenia do akt osobowych lekarza dotychczasowego dokumentu
uprawniającego do wykonywania zawodu;
2) zmiany numeru rejestracyjnego w odniesieniu do lekarza, który
posiadał ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza;
3) ponownego wpisania na listę członków izby i dokonania ponownego
wpisu do okręgowego rejestru;
4) wydania Nowego prawa.
§ 15.
Postępowanie w sprawie uznania formalnych kwalifikacji lekarza i przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę członków
izby oraz wpisu do okręgowego rejestru dotyczy lekarza z UE zamierzającego podjąć wykonywanie zawodu na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o zawodach
lekarza i lekarza dentysty.
W celu uznania formalnych kwalifikacji lekarza i przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę członków izby i uzyskania
wpisu do okręgowego rejestru, lekarz z UE, o których mowa w ust. 1,
powinien się zgłosić do izby, na obszarze której zamierza wykonywać
zawód i złożyć „Wniosek o uznanie formalnych kwalifikacji, przyznanie
prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty, wpisanie na listę
członków oraz wpis do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów
okręgowej izby lekarskiej”, oznaczony symbolem W–2A, oraz dokumenty, o których mowa w § 12 ust. 4, a także odpowiednio:
1) zaświadczenie, o którym mowa w art. 5a ustawy o zawodach lekarza
i lekarza dentysty — w przypadkach określonych w tym przepisie;
2) zaświadczenie, o którym mowa w art. 5b ustawy o zawodach lekarza
i lekarza dentysty — w przypadkach określonych w tym przepisie;
3) oświadczenie o znajomości języka polskiego, o którym mowa
w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
złożone na wniosku W–2A.
Wykaz wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 2, jest określony w załączniku Nr 1 część C do regulaminu.
Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik Nr 13 do
regulaminu.
Wszczęcie postępowania w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza następuje z chwilą złożenia przez lekarza z UE wniosku,
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o którym mowa w ust. 2, wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami, a w przypadku nie dołączenia wszystkich dokumentów lub złożenia
niewłaściwych dokumentów — z dniem ich uzupełnienia.
6. Komisja, po sprawdzeniu przedłożonych dyplomów i innych dokumentów, może, a w przypadku uzasadnionych wątpliwości powinna, przesłać
dyplomy lub inne dokumenty poświadczające formalne kwalifikacje lekarza do Ośrodka Uznawania Kwalifikacji, działającego przy Naczelnej
Izbie Lekarskiej, zwanego dalej „Ośrodkiem”, z wnioskiem o wydanie
opinii w przedmiocie zgodności przedłożonych dyplomów i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje lekarza z dyplomami
i innymi dokumentami poświadczającymi formalne kwalifikacje lekarza,
wymienionymi w wykazie, o których mowa w art. 6b ustawy o zawodach
lekarza i lekarza dentysty.
7. W przypadku, gdy w ocenie Ośrodka istnieją uzasadnione wątpliwości
co do autentyczności dyplomu lub innego dokumentu poświadczającego
formalne kwalifikacje lekarza przesłanych przez komisję, okręgowa rada,
w oparciu o stanowisko Ośrodka, niezwłocznie zwraca się do odpowiednich władz państwa członkowskiego UE, które wydały dyplom lub inny
dokument, co do którego istnieje wątpliwość, o potwierdzenie autentyczności dyplomu lub innego dokumentu poświadczającego formalne
kwalifikacje lekarza.
8. Po otrzymaniu odpowiedzi od odpowiednich władz państwa członkowskiego UE w sprawie autentyczności dyplomu lub innego dokumentu
poświadczającego formalne kwalifikacje lekarza, komisja przesyła ją
niezwłocznie do Ośrodka z ponownym wnioskiem o wydanie opinii,
o której mowa w ust. 6.
9. Na podstawie posiadanych dokumentów oraz biorąc po uwagę opinię
Ośrodka, jeżeli wystąpiono o jej wydanie, komisja przygotowuje swoje
stanowisko, które przekazuje okręgowej radzie wraz z całością dokumentacji.
10. W przypadku, o którym mowa w § 9 uchwały, komisja, po potwierdzeniu wiarygodności informacji, o której mowa w § 9, może wystąpić do
okręgowej rady z wnioskiem o odmowę przyznania wnioskodawcy prawa
wykonywania zawodu lekarza.
11. Wniosek W–2A jest podstawą do podjęcia przez okręgową radę uchwały
o uznaniu formalnych kwalifikacji lekarza, przyznaniu prawa wykonywania zawodu lekarza na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, wpisaniu
na listę członków izby oraz o dokonaniu wpisu do okręgowego rejestru
i wydaniu Nowego prawa.
12. Podjęcie przez okręgową radę uchwały, o której mowa w ust. 11, jest
podstawą do:
1) wpisania na listę członków izby i dokonania wpisu do okręgowego
rejestru;
2) wydania Nowego prawa.
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§ 16.
Postępowanie w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza lub
ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę członków izby oraz wpisu do okręgowego rejestru, dotyczy lekarza zamierzającego
podjąć wykonywanie zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, który
utracił prawo wykonywania zawodu lekarza na skutek zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 14 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
lub który uprzednio zrzekł się prawa wykonywania zawodu lekarza.
W celu przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza lub ograniczonego
prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę członków izby
i uzyskania wpisu do okręgowego rejestru, lekarz, o którym mowa w ust. 1,
spełniający wymogi określone w art. 5 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza
i lekarza dentysty, powinien zgłosić się do właściwej terytorialnie izby
i złożyć wniosek W–1 albo W–2 wraz z wymaganymi dokumentami.
Wykaz wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 2, jest wymieniony w § 12 ust. 4 i 7 lub § 14 ust. 2 oraz w załączniku Nr 1 do
regulaminu.
W przypadku, gdy lekarz był członkiem innej izby lub gdy zachodzą
okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 4, komisja przed formalnym
rozpatrzeniem wniosku powinna wystąpić do właściwej izby o przekazanie dokumentów tego lekarza.
W postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisy § 12 albo § 14 i § 7
uchwały w przypadku obywatela państwa członkowskiego UE.
W przypadku, gdy lekarz posiadał prawo wykonywania zawodu lekarza
lub ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza przyznane zgodnie z uchwałą Nr 104/07/II Naczelnej Rady Lekarskiej albo uchwałą,
ponownie przyznane prawo wykonywania zawodu lekarza oznacza się
poprzednim numerem.
Uchwała okręgowej rady o przyznaniu prawa wykonywania zawodu
lekarza lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza jest
podstawą do:
1) wpisania na listę członków izby i dokonania wpisu do okręgowego
rejestru przez przeniesienie i uzupełnienie danych z archiwum informatycznego lub uzyskania ich z izby, której lekarz poprzednio
był członkiem;
2) przeniesienia akt osobowych lekarza do zbioru akt osobowych lub
uzyskania ich z innej izby;
3) wydania Nowego prawa albo Ograniczonego prawa.
§ 17
Postępowanie w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza lekarzowi
cudzoziemcowi — członkowi izby, który na mocy decyzji Prezydenta
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Rzeczypospolitej Polskiej uzyskał obywatelstwo polskie, przeprowadza
się zgodnie z art. 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
W celu przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarz, o którym mowa
w ust 1, powinien zgłosić się do izby, której jest członkiem i złożyć
„Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza
dentysty zgodnie z posiadanym obywatelstwem” albo „Wniosek o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty zgodnie z posiadanym obywatelstwem”, oznaczony odpowiednio
symbolem W–4 albo W–4A, wraz z następującymi dokumentami:
1) decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przyznaniu obywatelstwa polskiego;
2) dowodem osobistym;
3) Nowym prawem, Ograniczonym prawem lub zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu.
Wnioski, o których mowa w ust. 2, stanowią odpowiednio załączniki
Nr 14 i 15 do regulaminu,
W postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisy § 14 ust. 5 i dodatkowo § 18, w przypadku, gdy dane osobowe lekarza znajdują się w ewi
dencji.
Wniosek W–4 i W–4A jest podstawą do podjęcia przez okręgową radę
uchwały o przyznaniu prawa wykonywania zawodu lekarza lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza, na podstawie art. 5
ust. 1–4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
Uchwała okręgowej rady, o której mowa w ust. 5, jest podstawą do:
1) wpisania do okręgowego rejestru informacji o uzyskaniu obywatelstwa polskiego oraz uchwały o ponownym przyznaniu prawa wykonywania zawodu lekarza lub ograniczonego prawa wykonywania
zawodu lekarza;
2) dokonania w poprzednim „Wniosku” lekarza wpisu treści uchwały
i wpisu uzupełniającego o uzyskanym obywatelstwie polskim;
3) wydania nowego dokumentu uprawniającego do wykonywania
zawodu.
§ 18.
Postępowanie w sprawie wpisania do okręgowego rejestru i wydania
Nowego prawa dotyczy lekarza posiadającego Stare prawo, który stał się
członkiem izby z mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich, zobowiązanego do uzyskania nowego dokumentu uprawniającego
do wykonywania zawodu na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy o zawodach
lekarza i lekarza dentysty, a który dotychczas nie spełnił tego wymogu.
Lekarz, o którym mowa w ust. 1, w celu otrzymania nowego dokumentu
uprawniającego do wykonywania zawodu oraz uzyskania wpisu na listę
członków izby i wpisu do okręgowego rejestru, powinien zgłosić się do
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

1.

właściwej izby i złożyć „Wniosek o wpisanie na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpis do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy
dentystów okręgowej izby lekarskiej oraz wydanie «Prawa wykonywania
zawodu lekarza» lub «Prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty»”,
oznaczony symbolem W–6, oraz złożyć lub uzupełnić wymagane dokumenty.
Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik Nr 16 do
regulaminu.
Wykaz wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 2, jest wymieniony w załączniku Nr 1 do regulaminu.
Wzór oświadczenia o odbyciu stażu podyplomowego stanowi załącznik
Nr 17 do regulaminu.
Komisja, po stwierdzeniu kompletności zgromadzonych dokumentów
i rozpatrzeniu wniosku, przekazuje okręgowej radzie całość dokumentacji
wraz ze swoim stanowiskiem.
Wniosek W–6 jest podstawą do podjęcia przez okręgową radę uchwały
o wpisaniu na listę członków izby, dokonaniu wpisu do okręgowego
rejestru oraz wydaniu Nowego prawa.
W przypadku stwierdzenia aktualnie trwającej przerwy w wykonywaniu
zawodu powyżej 5 lat lub w przypadku lekarza, który nie wykonuje zawodu i nadal nie zamierza go wykonywać, równocześnie przeprowadza
się postępowanie, o którym mowa w § 31 ust. 3.
W przypadku podjęcia przez okręgową radę uchwały, o której mowa
w ust. 7, izba na listę członków której lekarz został wpisany, staje się
dla tego lekarza izbą macierzystą, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane lekarza
znajdowały się w ewidencji innej izby.
Podjęcie przez okręgową radę uchwały, o której mowa w ust. 7, jest
podstawą do:
1) dołączenia do akt osobowych lekarza dotychczasowego dokumentu
uprawniającego do wykonywania zawodu i przeniesienia ich do
zbioru akt osobowych;
2) dokonania wpisania na listę członków izby oraz dokonania wpisu
do okręgowego rejestru przez przeniesienie i uzupełnienie danych
znajdujących się w ewidencji;
3) wydania Nowego prawa.
W przypadku podjęcia przez okręgową radę uchwały, o której mowa
w ust. 7, w stosunku do lekarza cudzoziemca, w Nowym prawie należy
dokonać wpisów urzędowych, o których mowa odpowiednio w § 26
ust. 5 albo § 27 ust. 6.
§ 19.
Postępowanie w sprawie wpisania na listę członków izby i wpisu do
okręgowego rejestru dotyczy lekarza, posiadającego prawo wykonywania
zawodu lekarza uzyskane na podstawie dotychczasowych przepisów, któ-
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2.

3.
4.

5.
6.
7.

1.

2.

ry nie wykonywał zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu
1 stycznia 1990 r. i nie został wpisany na listę członków właściwej izby
z mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich.
Lekarz, o którym mowa w ust. 1, który zamierza podjąć wykonywanie
zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskać Nowe prawo,
powinien zgłosić się do właściwej terytorialnie izby i złożyć Wniosek
W–6 wraz z wymaganymi dokumentami.
Wykaz wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 2, jest wymieniony w załączniku Nr 1 do regulaminu.
Komisja, przed formalnym rozpatrzeniem wniosku, powinna uzyskać
informację, czy dane lekarza nie znajdują się w ewidencji, archiwum
informatycznym lub ewidencji Centralnego Rejestru, jako dane przekazane z ewidencji innej izby, a w przypadku potwierdzenia tej informacji
— wystąpić do właściwej izby o przekazanie tych danych wraz z posiadanymi przez tę izbę aktami osobowymi lekarza.
W postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisy § 18 ust. 4–6.
Wniosek W–6 jest podstawą do podjęcia przez okręgową radę uchwały
o wpisaniu na listę członków izby, dokonaniu wpisu do okręgowego
rejestru oraz wydaniu Nowego prawa.
Podjęcie przez okręgową radę uchwały, o której mowa w ust. 6, jest
podstawą do:
1) wpisania lekarza na listę członków izby;
2) dokonania wpisu do okręgowego rejestru przez przeniesienie i uzupełnienie danych znajdujących się w archiwum informatycznym lub
uzyskania ich z innej izby albo przez zarejestrowanie w przypadku
braku danych;
3) dokonania czynności, o których mowa w § 18 ust. 10.
§ 20.
Postępowanie związane z przeniesieniem lekarza do innej izby dotyczy
lekarza, posiadającego prawo wykonywania zawodu lekarza lub ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, zamierzającego wykonywać
zawód na obszarze działania innej izby lub być jej członkiem jako lekarz
nie wykonujący zawodu.
Lekarz, o którym mowa w ust. 1, posiadający prawo wykonywania
zawodu lekarza, w celu uzyskania wpisu na listę członków izby i do
okręgowego rejestru izby, której nie jest członkiem, powinien zgłosić się
do tej izby i złożyć „Wniosek o przeniesienie, wpisanie na listę członków
oraz wpis do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów okręgowej izby lekarskiej”, oznaczony symbolem W–3, wraz z następującymi
dokumentami:
1) Nowym prawem;
2) świadectwem z ostatniego miejsca pracy lub innymi dokumentami
potwierdzającymi wykonywanie zawodu lekarza w ciągu ostatnich
5 lat (nie dotyczy lekarzy nie wykonujących zawodu).
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3.

Lekarz, o którym mowa w ust. 1, posiadający ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, składa wniosek W–3 wraz z następującymi
dokumentami:
1) Ograniczonym prawem;
2) Kartą stażu podyplomowego lekarza, jeżeli staż podyplomowy został
zakończony;
3) zaświadczeniem o zatrudnieniu w celu realizacji programu stażu
podyplomowego i wnioskiem o skierowanie na staż podyplomowy
do uprawnionego podmiotu celem dalszej realizacji programu stażu
podyplomowego na obszarze izby, jeżeli staż podyplomowy nie
został zakończony.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik Nr 18 do regulaminu.
5. Komisja okręgowej rady izby, do której następuje przeniesienie, stwierdza
formalną poprawność wniosku i kompletność towarzyszących mu dokumentów oraz zasięga informacji w przedmiocie karalności w Rejestrze
Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej,
a także informacji o ewentualnym prowadzeniu postępowania przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, zawiśnięciu sprawy
w sądzie lekarskim, zawieszeniu prawa wykonywania zawodu lekarza
albo postępowaniu prowadzonym przez okręgową radę na podstawie
art. 11 lub 12 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
6. W przypadku uzyskania informacji o toczącym się w stosunku do lekarza
postępowaniu, o którym mowa w ust. 5, komisja obowiązana jest wystąpić do okręgowej rady z wnioskiem o nie przyjęcie lekarza do izby i nie
wpisanie go na listę członków. Okręgowa rada podejmuje w tej sprawie
stosowną uchwałę.
7. W przypadku uzyskania informacji o braku prowadzonych w stosunku
do lekarza postępowań, o których mowa w ust. 5, komisja występuje
o przekazanie akt osobowych lekarza i przeniesienie danych z okręgowego rejestru izby, której lekarz jest członkiem, a następnie przekazuje
całość dokumentacji wraz ze swoim stanowiskiem okręgowej radzie.
8. Wniosek W–3 jest podstawą do podjęcia przez okręgową radę uchwały o przyjęciu do izby, wpisaniu na listę członków izby i dokonaniu wpisu do okręgowego rejestru. O przyjęciu wnioskodawcy do izby niezwłocznie powiadamia
się izbę, z której następuje przeniesienie, podając numer i datę uchwały.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, okręgowa rada podejmuje
również uchwałę w sprawie skierowania lekarza do uprawnionego podmiotu w celu odbycia pozostałej części stażu podyplomowego.
10. Prezes okręgowej rady izby, z której następuje przeniesienie, na podstawie
powiadomienia, o którym mowa w ust. 8, wydaje zarządzenie o skreśleniu
lekarza z listy członków izby, które jest podstawą do:
1) skreślenia z listy członków izby;
2) przeniesienia danych z okręgowego rejestru do archiwum informatycznego;
3) przekazania zarządzenia do izby przyjmującej.
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11. Uchwała okręgowej rady, o której mowa w ust. 8, jest podstawą do:
1) zmiany numeru rejestracyjnego;
2) wpisania lekarza na listę członków izby i do okręgowego rejestru;
3) dołączenia do akt osobowych lekarza przekazanych dokumentów;
4) odnotowania wzmianki w odpowiednim „Wniosku” lekarza po
uzyskaniu zarządzenia prezesa okręgowej rady, o którym mowa
w ust. 10.
12. W postępowaniu stosuje się odpowiednio przepis § 18 ust. 8.
1.

2.
3.
4.

1.

2.
3.

§ 21.
Postępowanie dotyczy lekarza — członka izby, posiadającego prawo wykonywania zawodu lekarza, zamierzającego zaprzestać wykonywania zawodu
na czas nieokreślony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, który:
1) nie podjął wykonywania zawodu lub zaprzestał wykonywania zawodu po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu lekarza na czas
dłuższy niż 5 lat i nadal nie zamierza go wykonywać;
2) zamierza zaprzestać wykonywania zawodu na czas nieokreślony na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
3) zamierza zaprzestać wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na okres wykonywania go w innym państwie.
Lekarz, o którym mowa w ust. 1, jest zobowiązany zgłosić się do izby,
której jest członkiem i złożyć odpowiednie oświadczenie wraz z dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu.
Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik Nr 19
do regulaminu.
Przyjęcie przez komisję oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, jest
podstawą do:
1) zmiany numeru rejestracyjnego;
2) wpisania informacji do okręgowego rejestru oraz dokonania w Nowym prawie i we „Wniosku” wpisu urzędowego o zaprzestaniu
wykonywania zawodu na czas nieokreślony.
§ 22.
Postępowanie dotyczy lekarza, posiadającego prawo wykonywania zawodu lekarza, zamierzającego podjąć wykonywanie zawodu na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej, który:
1) założył oświadczenie, o którym mowa w § 21 ust. 2;
2) nie wykonuje zawodu i nie spełnił wymogu, o którym mowa w § 21
ust. 2;
3) był zawieszony w wykonywaniu zawodu.
Lekarz, o którym mowa w ust. 1, jest zobowiązany zgłosić się do
właściwej terytorialnie izby i złożyć odpowiednie oświadczenie wraz
z dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu.
Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik Nr 20
do regulaminu.
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4.
5.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

1.

Lekarz, o którym mowa w ust. 1, który wykonywał zawód w innym
państwie, składa dodatkowo dokumenty, o których mowa w § 12
ust. 4.
W przypadku, gdy nie zachodzą okoliczności, o których mowa w § 31
ust. 1, przyjęcie przez komisję oświadczenia, o którym mowa w ust. 2,
jest podstawą do:
1) zmiany numeru rejestracyjnego;
2) wpisania do okręgowego rejestru informacji oraz dokonania w Nowym prawie i we „Wniosku” wpisu urzędowego o podjęciu wykonywania zawodu;
3) wydania lekarzowi, który miał zawieszone prawo wykonywania zawodu lekarza, dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu.
§ 23.
Postępowanie w przypadku zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu
lekarza dotyczy lekarza, posiadającego prawo wykonywania zawodu lekarza lub ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, który zamierza
zrzec się prawa wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej.
Lekarz, o którym mowa w ust. 1, jest zobowiązany zgłosić się do izby,
której jest członkiem i złożyć odpowiednie oświadczenie wraz z dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu.
Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik Nr 21
do regulaminu.
Komisja, po stwierdzeniu kompletności dokumentów, przekazuje całość
dokumentacji prezesowi okręgowej rady.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, jest podstawą do wydania przez
prezesa okręgowej rady zarządzenia o skreśleniu lekarza z listy członków
izby i z okręgowego rejestru.
Wzór zarządzenia, o którym mowa w ust. 5, stanowi załącznik Nr 22 do
regulaminu.
Zarządzenie prezesa okręgowej rady, o którym mowa w ust. 5, jest podstawą do dokonania:
1) adnotacji urzędowej o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu
lekarza albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza;
2) czynności, o których mowa w § 24 ust. 5.
Dokument upoważniający do wykonywania zawodu lekarza wraz z zamieszczoną w nim adnotacją urzędową o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu lekarza umieszcza się w aktach osobowych lekarza.
§ 24.
Postępowanie w sprawie skreślenia lekarza z listy członków izby z innej
przyczyny niż określona w § 23 wszczyna się w przypadku:
1) uzyskania powiadomienia z innej izby o podjęciu przez okręgową
radę uchwały o przyjęciu lekarza do tej izby;

52

2)

2.

3.

4.
5.

6.

upływu czasu, na jaki zostało przyznane prawo wykonywania zawodu lekarza lub ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza;
3) uzyskania informacji o śmierci lekarza z systemu PESEL lub na
podstawie przedłożonego aktu zgonu;
4) uzyskania informacji z systemu PESEL o zwolnieniu lekarza z obywatelstwa polskiego;
5) uzyskania informacji o utracie obywatelstwa innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE;
6) otrzymania prawomocnego orzeczenia sądu o całkowitym lub częściowym ubezwłasnowolnieniu lekarza;
7) otrzymania prawomocnego orzeczenia sądu lekarskiego o pozbawieniu lekarza prawa wykonywania zawodu lekarza lub ograniczonego
prawa wykonywania zawodu lekarza.
W przypadku lekarza — członka izby, posiadającego prawo wykonywania
zawodu lekarza lub ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza,
komisja, po otrzymaniu odpowiedniej informacji lub orzeczenia, o których mowa w ust. 1, przekazuje całość dokumentacji wraz ze swoim
stanowiskiem prezesowi okręgowej rady, który wydaje odpowiednie
zarządzenie o skreśleniu lekarza z listy członków izby i z okręgowego
rejestru.
W przypadku lekarza, który posiada ograniczone prawo wykonywania
zawodu lekarza, postępowanie podejmuje się również po otrzymaniu:
1) karty stażu podyplomowego lekarza z adnotacją o zaliczeniu stażu lub informacji od podmiotu prowadzącego staż podyplomowy
o ukończeniu stażu podyplomowego oraz uzyskaniu z Centrum
Egzaminów Medycznych kopii świadectwa złożenia LEP albo
LDEP;
2) kopii dokumentu potwierdzającego zakończenie stażu adaptacyjnego
albo złożenie testu umiejętności lub informacji o ukończeniu stażu
adaptacyjnego albo złożeniu testu umiejętności
— jeżeli lekarz nie złoży wniosku o przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza w terminie 30 dni od dnia uzyskania tej informacji lub
tego dokumentu.
Spis wzorów i wzory zarządzeń prezesa okręgowej rady, o których mowa
w ust. 2, stanowią załącznik Nr 23 do regulaminu.
Wydanie odpowiedniego zarządzenia przez prezesa okręgowej rady jest
podstawą do:
1) przeniesienia danych z okręgowego rejestru do archiwum informatycznego;
2) dokonania adnotacji o skreśleniu lekarza z listy członków izby
w odpowiednim „Wniosku” lekarza;
3) przeniesienia akt osobowych lekarza do archiwum akt osobowych.
Przepis ust. 5 pkt 2 i 3 nie dotyczy sytuacji przeniesienia się lekarza do
innej izby.
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ROZDZIAŁ 3
Przepisy szczególne o postępowaniu
w stosunku do lekarza cudzoziemca
1.

2.

1.

2.

3.
4.

§ 25.
Postępowanie w stosunku do lekarza cudzoziemca w sprawie przyznania
prawa wykonywania zawodu lekarza, ograniczonego prawa wykonywania
zawodu lekarza, wpisania na listę członków izby i do okręgowego rejestru
wszczyna się z chwilą złożenia przez lekarza cudzoziemca wymaganych
dokumentów.
Komisja może przeprowadzić rozmowę z lekarzem cudzoziemcem, który
złożył odpowiedni wniosek, jak również może żądać złożenia dokumentów koniecznych do zajęcia przez nią stanowiska.
§ 26.
Postępowanie dotyczy lekarza absolwenta cudzoziemca, który zamierza odbyć staż podyplomowy lub uzyskać uznanie stażu podyplomowego odbytego
za granicą za równoważny w całości lub w części ze stażem podyplomowym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej i złożyć LEP albo LDEP.
Lekarz, o którym mowa w ust. 1, w celu przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę członków izby i do
okręgowego rejestru składa we właściwej terytorialnie izbie dokumenty,
o których mowa w § 12 ust. 4–8 oraz dodatkowo odpowiednio:
1) dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej;
2) zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego
niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, uzyskane na podstawie
przepisów wykonawczych, wydanych na podstawie art. 7a ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
3) zezwolenie ministra właściwego do spraw zdrowia na odbycie stażu
podyplomowego na zasadach określonych w przepisach o podejmowaniu i odbywaniu studiów, uczestniczeniu w badaniach naukowych
i szkoleniach przez osoby nie będące obywatelami polskimi, jeżeli
lekarz cudzoziemiec nie posiada zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
nie uzyskał statusu uchodźcy lub nie uzyskał Karty Polaka;
4) oświadczenie lekarza cudzoziemca o wystąpieniu do ministra właściwego do spraw zdrowia o uznanie stażu podyplomowego odbytego za granicą za równoważny ze stażem podyplomowym odbytym
w Rzeczypospolitej Polskiej.
W postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisy § 12.
Uchwała okręgowej rady, o której mowa w § 12 ust. 12, powinna określić
termin ważności ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza oraz
miejsce odbywania stażu podyplomowego przez lekarza cudzoziemca.
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5.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

1.

2.

Podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 4, jest podstawą do dokonania
we „Wniosku” i w Ograniczonym prawie wpisu urzędowego dotyczącego
ograniczeń określonych tą uchwałą.
§ 27.
Postępowanie dotyczy lekarza cudzoziemca, o którym mowa w art. 7
ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, który zamierza
wykonywać zawód na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Lekarz, o którym mowa w ust. 1, w celu przyznania mu prawa wykonywania
zawodu lekarza, wpisania na listę członków izby i wpisu do okręgowego
rejestru składa we właściwej terytorialnie izbie „Wniosek o przyznanie/ponowne przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty,
wpisanie na listę członków oraz wpis do okręgowego rejestru lekarzy
i lekarzy dentystów okręgowej izby lekarskiej”, oznaczony symbolem
W–2B, dokumenty, o których mowa w § 14 ust. 2, oraz dokument
uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, stanowi załączniki Nr 24 do
regulaminu.
W postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisy § 14 .
Uchwała okręgowej rady, o której mowa w § 14 ust. 6, powinna określać
w przypadku przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza na czas
określony termin jego ważności.
Podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 5, jest podstawą do wpisania
we „Wniosku” i do Nowego prawa wpisu urzędowego dotyczącego
ograniczeń określonych uchwałą.
§ 28.
Postępowanie dotyczy lekarza cudzoziemca, o którym mowa w art. 7
ust. 1a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, który zamierza
wykonywać zawód na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie
w celu odbycia kształcenia podyplomowego (specjalizacja, nabycie
umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny, staż naukowy,
studia podyplomowe, kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe, praktyki
zawodowe) lub odbycia studiów w celu uzyskania stopnia naukowego
(studia doktoranckie, staż habilitacyjny), uczestniczenia w badaniach
naukowych lub uczestniczenia w prowadzeniu prac rozwojowych.
Lekarz, o którym mowa w ust. 1, w celu przyznania mu prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę członków izby i wpisu do okręgowego rejestru składa we właściwej terytorialnie izbie „Wniosek o przyznanie/
ponowne przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty,
w celu określonym w art. 7 ust. 1a ustawy o zawodach lekarza i lekarza
dentysty, wpisanie na listę członków oraz wpis do okręgowego rejestru
lekarzy i lekarzy dentystów okręgowej izby lekarskiej”, oznaczony symbolem W–2C, dokumenty, o których mowa w § 14 ust. 2, dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz dodatkowo:
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1)

3.
4.
5.

6.

1.

2.

3.

zezwolenie ministra właściwego do spraw zdrowia na odbycie spec
jalizacji na zasadach określonych w przepisach o podejmowaniu
i odbywaniu studiów, uczestniczeniu w badaniach naukowych i szkoleniach przez osoby nie będące obywatelami polskimi;
2) dokument potwierdzający zgodę jednostki organizacyjnej lub osoby
fizycznej, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lub podmiotu uprawnionego do nadawania
stopni naukowych na podstawie odrębnych przepisów, na odbycie
określonego rodzaju studiów lub szkolenia innego niż specjali
zacja;
3) dokument potwierdzający zgodę podmiotu, uprawnionego na podstawie odrębnych przepisów, na uczestnictwo w badaniach naukowych
lub pracach rozwojowych;
4) zaświadczenie o formie finansowania studiów lub szkolenia innego
niż specjalizacja.
Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, stanowi załączniki Nr 25 do
regulaminu.
W postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisy § 14.
Uchwała okręgowej rady, o której mowa w § 14 ust. 6, w przypadku
przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza powinna określać
termin jego ważności, cel odbywania szkolenia podyplomowego lub
studiów oraz miejsce ich odbywania.
Podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 5, jest podstawą do dokonania
we „Wniosku” i w Nowym prawie wpisu urzędowego dotyczącego
ograniczeń określonych tą uchwałą.
§ 29.
Postępowanie dotyczy lekarza cudzoziemca, który jest uprawniony do
wykonywania zawodu na czas określony i zamierza nadal wykonywać
zawód na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej po upływie czasu, na jaki
prawo wykonywania zawodu lekarza zostało mu przyznane.
Lekarz, o którym mowa w ust. 1, zamierzający kontynuować wykonywanie zawodu, w celu ponownego przyznania mu prawa wykonywania
zawodu lekarza, składa we właściwej terytorialnie izbie, nie później
niż 2 miesiące przed upływem terminu ważności prawa wykonywania
zawodu lekarza, odpowiednio:
1) dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej;
2) Nowe prawo albo Ograniczone prawo;
3) dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu w ciągu ostatnich
5 lat.
Lekarz, o którym mowa w ust. 1, zamierzający kontynuować szkolenie podyplomowe lub określonego rodzaju studia, w celu ponownego
przyznania mu prawa wykonywania zawodu lekarza składa w miejscu
i terminie, o których mowa w ust. 1, odpowiednio:
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1)

4.

zezwolenie ministra właściwego do spraw zdrowia, o którym mowa
w § 28 ust. 2 pkt 1, na dalsze odbywanie specjalizacji, jeżeli upłynął
termin na jaki zostało udzielone uprzednie zezwolenie;
2) dokument potwierdzający zgodę uprawnionego podmiotu na dalsze
odbywanie studiów lub szkolenia innego niż specjalizacja;
3) dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz w § 12 ust. 4
pkt 3.
W postępowaniu w sprawie ponownego przyznania prawa wykonywania
zawodu lekarza stosuje się odpowiednio przepisy § 28.
ROZDZIAŁ 4
Postępowanie w stosunku do lekarza z UE
zamierzającego tymczasowo i okazjonalnie wykonywać zawód
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

1.

2.
3.

4.
5.

§ 30.
Lekarz z UE, który zamierza tymczasowo i okazjonalnie wykonywać zawód lekarza na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany przed
rozpoczęciem po raz pierwszy wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej złożyć w izbie, na obszarze której zamierza wykonywać
zawód, oświadczenie i dokumenty, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty, oraz oświadczenie, o którym mowa
w art. 9 ust. 10 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, oznaczony symbolem O–1,
stanowi załącznik Nr 26 do regulaminu.
Okręgowa rada wydaje lekarzowi z UE, który dopełnił obowiązku złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, zaświadczenie o spełnieniu
przez niego obowiązku określonego w art. 9 ust. 2 ustawy o zawodach
lekarza i lekarza dentysty, a duplikat zaświadczenia przekazuje właściwemu organowi innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego
UE, w którym lekarz posiada prawo do wykonywania zawodu lekarza.
Zaświadczenie oznacza się numerem wpisu do rejestru lekarzy z UE.
Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3, stanowi załącznik Nr 27
do regulaminu.
Numer rejestru lekarzy z UE stanowi ciąg znaków o budowie kolejno:
1) dwucyfrowy numer 81;
2) myślnik;
3) jednocyfrowe oznaczenie zawodu:
a) 1 — lekarz,
b) 2 — lekarz dentysta;
4) trzycyfrowy numer kodowy wymieniony w załączniku Nr 28 do
regulaminu oznaczający państwo członkowskie UE, którego lekarz
z UE jest obywatelem;
5) myślnik;
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6)

6.

7.

dwucyfrowy numer kodowy izby, wymieniony w załączniku Nr 4
do regulaminu, na obszarze której lekarz z UE podjął wykonywanie
zawodu;
7) pięciocyfrowy numer oznaczający kolejność wpisu do rejestru lekarzy z UE, będący liczbą naturalną od 00001 do 99999.
Lekarz z UE jest zobowiązany ponownie przedstawić okręgowej radzie
dokumenty, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 2–4 ustawy o zawodach
lekarza i lekarza dentysty, w przypadku istotnej zmiany informacji zawartych w tych dokumentach oraz ponownie złożyć oświadczenie, o którym
mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
w każdym kolejnym roku, w którym zamierza wykonywać w sposób tymczasowy i okazjonalny zawód na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Okręgowa rada przekazuje Naczelnej Radzie Lekarskiej dane z rejestru
lekarzy z UE tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej każdorazowo po dokonaniu wpisu do
tego rejestru lub jego aktualizacji.
ROZDZIAŁ 5
Postępowanie w stosunku do lekarza zobowiązanego
do odbycia przeszkolenia z powodu przerwy
w wykonywaniu zawodu trwającej dłużej niż 5 lat

1.

2.

3.

§ 31.
Postępowanie dotyczy lekarza, posiadającego prawo wykonywania zawodu lekarza, który przez okres dłuższy niż 5 lat:
1) nie wykonywał zawodu, a następnie złożył oświadczenie, o którym
mowa w § 22 ust. 2;
2) nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w art. 49 ust. 7 pkt 1 ustawy
o izbach lekarskich w zakresie danych, o których mowa w art. 49
ust. 5 pkt 27 i 28 ustawy o izbach lekarskich;
3) miał zawieszone prawo wykonywania zawodu i nie złożył oświadczenia o podjęciu wykonywania zawodu po upływie okresu zawieszenia.
W przypadku braku informacji o wykonywania zawodu w okresie
ostatnich 5 lat przez lekarza, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, komisja
występuje do niego o przekazanie informacji lub dokumentu, dotyczących
wykonywania zawodu lekarza.
W przypadku uzyskania od lekarza, o którym mowa w ust. 2, odpowiedniej informacji lub dokumentu, komisja:
1) dokonuje aktualizacji informacji, o której mowa w art. 49 ust. 5 pkt
27 lub 28 ustawy o izbach lekarskich;
2) przeprowadza postępowanie, o którym mowa w § 21 ust. 4 —
w przypadku lekarza, który przekazał oświadczenie o zaprzestaniu
wykonywania zawodu;
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3)

dokonuje wpisu urzędowego o braku informacji o wykonywaniu zawodu lekarza — w przypadku lekarza, który nie dopełnił obowiązku,
o którym mowa w art. 49 ust. 6 pkt 1 ustawy o izbach lekarskich.
4. W przypadku lekarza, o którym mowa w ust. 1, który złożył oświadczenie
o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu, komisja przekazuje właściwej
komisji ds. kształcenia informacje dotyczące przerwy w wykonywaniu
zawodu w celu zajęcia przez nią stanowiska i przygotowania propozycji
dotyczącej programu, okresu i miejsca odbycia przeszkolenia, uwzględniającej przepis § 17 ust. 4 uchwały.
5. Stanowisko komisji właściwej ds. kształcenia jest podstawą do wystąpienia przez komisję do okręgowej rady z wnioskiem o zobowiązanie
lekarza do odbycia przeszkolenia.
6. Okręgowa rada na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 5, podejmuje uchwałę o zobowiązaniu lekarza do odbycia przeszkolenia, określając
tryb, program, okres i miejsce jego odbywania.
7. Po odbyciu przeszkolenia, lekarz powiadamia o tym niezwłocznie okręgową radę, przedstawiając zaświadczenie o ukończeniu przeszkolenia.
8. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 7, stanowi załącznik Nr 29
do regulaminu.
9. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 7, jest podstawą do wystąpienia
przez komisję do okręgowej rady z wnioskiem o podjęcie uchwały
o ustaniu przyczyny ograniczenia lekarza w prawie wykonywania zawodu
lekarza.
10. Uchwały rady, o których mowa w ust. 6 i 9, są każdorazowo podstawą
do wpisania w Nowym prawie, okręgowym rejestrze i we „Wniosku”
lekarza, odpowiednio informacji o zobowiązaniu lekarza do obycia przeszkolenia albo informacji o odbyciu przeszkolenia wraz ze wskazaniem
podstawy prawnej tego zobowiązania.
11. W przypadku lekarza, o którym mowa w ust. 6, który w okresie 3 miesięcy od podjęcia uchwały o zobowiązaniu go do odbycia przeszkolenia,
z przyczyn nieusprawiedliwionych, nie przystąpi do odbycia przeszkolenia, okręgowa rada podejmuje uchwałę o zawieszeniu go w prawie wykonywania zawodu lekarza do czasu ustania przyczyny zawieszenia.
1.

2.

3.

§ 32.
Postępowanie dotyczy lekarza, który przez okres dłuższy niż 5 lat nie
podjął wykonywania zawodu po ukończeniu stażu podyplomowego (praktyki przygotowawczej lekarsko–dentystycznej) lub po złożeniu egzaminu
państwowego kończącego staż podyplomowy, LEP albo LDEP, albo
zakończeniu stażu adaptacyjnego albo złożeniu testu umiejętności.
Lekarz, o którym mowa w ust. 1, zamierzający podjąć wykonywanie zawodu, w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza składa we
właściwej izbie odpowiednio wniosek W–2, W–2B albo W–2D, wraz z dokumentami, o których mowa odpowiednio w § 14 ust. 2 albo § 27 ust. 2.
Komisja przeprowadza postępowanie, o którym mowa w § 31 ust. 4 i 5.
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4.

5.
1.
2.

3.

4.

5.

Na podstawie wniosku lekarza, o którym mowa w ust. 2, oraz wniosku komisji, o którym mowa w § 31 ust. 5, okręgowa rada podejmuje
uchwałę w sprawie przyznania lekarzowi prawa wykonywania zawodu
lekarza, wpisania na listę członków izby i dokonania wpisu do okręgowego rejestru oraz uchwałę w sprawie zobowiązania lekarza do odbycia
przeszkolenia, określając program, miejsce i okres przeszkolenia.
W postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisy § 31 ust. 7–11.
§ 33.
Postępowanie dotyczy lekarza absolwenta lub lekarza dentysty absolwenta, który nie podjął wykonywania zawodu po ukończeniu polskiej
szkoły wyższej przez okres dłuższy niż 5 lat.
Lekarz, o którym mowa w ust. 1, zamierzający podjąć wykonywanie zawodu w celu uzyskania ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza,
składa we właściwej terytorialnie izbie wniosek W–1 wraz z dokumentami,
o których mowa odpowiednio w § 12 ust. 4–7 albo § 26 ust. 2.
Na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 2, komisja występuje do
okręgowej rady z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia
do polskiej szkoły wyższej o ustalenie i przeprowadzenie przeszkolenia,
zgodnie z § 17 ust. 1 uchwały.
Po odbyciu przeszkolenia, lekarz powiadamia o tym niezwłocznie okręgową
radę, przedstawiając zaświadczenie o ukończeniu przeszkolenia, wystawione
przez dziekana właściwego wydziału polskiej szkoły wyższej o odbyciu
przeszkolenia i posiadaniu kwalifikacji do podjęcia wykonywania zawodu.
W postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisy § 12 ust. 8–14 lub
§ 26 ust. 3–5.
ROZDZIAŁ 6
Postępowanie w stosunku do lekarza,
którego zawieszono w prawie wykonywania zawodu lekarza
lub ograniczono w wykonywaniu zawodu

1.

§ 34.
Postępowanie dotyczy lekarza — członka izby:
1) którego sąd lekarski prawomocnym orzeczeniem ukarał zawieszeniem prawa wykonywania zawodu albo ograniczeniem zakresu
czynności w wykonywaniu zawodu lub zakazem pełnienia funkcji
kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia;
2) wobec którego sąd lekarski wydał postanowienie o tymczasowym
zawieszeniu prawa wykonywania zawodu albo o ograniczeniu zakresu czynności w wykonywania zawodu;
3) wobec którego sąd prawomocnie orzekł o zastosowaniu środka karnego albo środka zabezpieczającego w postaci zakazu wykonywania
zawodu;
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4)

2.

3.

wobec którego sąd albo prokurator wydał postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w wykonywaniu zawodu;
5) którego okręgowa rada ostateczną uchwałą zawiesiła w prawie
wykonywania zawodu lekarza lub ograniczyła w wykonywaniu
określonych czynności medycznych na podstawie art. 11 ust. 4 albo
art. 12 ust. 3 lub 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
6) wobec którego sąd prawomocnie orzekł o zastosowaniu środka karnego w postaci zakazu wykonywania zawodu w formie określonej
działalności lub zajmowania określonych stanowisk.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, prezes okręgowej rady,
w terminie 14 dni od otrzymania prawomocnego orzeczenia sądu lekarskiego, wydaje zarządzenie, w którym:
1) zarządza wpisanie do okręgowego rejestru wzmianki o ukaraniu, ze
wskazaniem rodzaju i okresu wymierzonej kary;
2) wskazuje termin rozpoczęcia i zakończenia kary, uwzględniając
art. 87 ust. 2–4 ustawy o izbach lekarskich;
3) zarządza przekazanie informacji o ukaraniu lekarza do Centralnego
Rejestru;
4) zobowiązuje lekarza do przedłożenia okręgowej radzie dokumentu
uprawniającego do wykonywania zawodu, celem złożenia go w izbie
na okres trwania zawieszenia lub celem dokonania odpowiedniego
wpisu urzędowego;
5) zarządza przekazanie do Centralnego Rejestru informacji o upływie okresu obowiązywania kary — w dniu następującym po dniu
zakończenia obowiązywania kary;
6) zarządza wydanie dokumentu uprawniającego do wykonywania
zawodu lub dokonanie w nim wpisu urzędowego — w dniu następującym po dniu zakończenia obowiązywania kary.
Zarządzenie przesyła się ukaranemu lekarzowi.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, prezes okręgowej rady,
bezzwłocznie po otrzymaniu postanowienia sądu lekarskiego, wydaje
zarządzenie, w którym:
1) zarządza wpisanie do okręgowego rejestru wzmianki o tymczasowym zawieszeniu lub ograniczeniu;
2) wskazuje dzień, od którego stosuje się zawieszenie lub ograniczenie,
uwzględniając art. 77 ust. 2 i 6 ustawy o izbach lekarskich;
3) zarządza przekazanie informacji o zawieszeniu lub ograniczeniu do
Centralnego Rejestru;
4) zobowiązuje lekarza do przedłożenia okręgowej radzie dokumentu
uprawniającego do wykonywania zawodu, celem złożenia go w izbie
na okres trwania zawieszenia lub dokonania odpowiedniego wpisu
urzędowego.
Zarządzenie przesyła się ukaranemu lekarzowi.
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4.

5.

6.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, prezes okręgowej rady,
w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawomocnego orzeczenia sądu,
wydaje zarządzenie, w którym:
1) zarządza wpisanie do okręgowego rejestru wzmianki o orzeczeniu
środka karnego lub zabezpieczającego oraz w przypadku środka
karnego — okresu na jaki został on orzeczony;
2) wskazuje termin rozpoczęcia wykonywania danego środka oraz
w przypadku środka karnego — termin zakończenia jego wykonywania, uwzględniając zawiadomienie sądu przekazane zgodnie
z art. 184 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy albo w razie braku takiej informacji uwzględniając datę
uprawomocnienia się orzeczenia sądu o zastosowaniu danego środka
karnego lub zabezpieczającego;
3) zarządza przekazanie informacji o zakazie wykonywania zawodu
do Centralnego Rejestru;
4) zobowiązuje lekarza do przedłożenia okręgowej radzie dokumentu
uprawniającego do wykonywania zawodu, celem złożenia go w izbie
na okres wykonywania środka;
5) zarządza przekazanie do Centralnego Rejestru informacji o upływie okresu wykonywania środka — w dniu następującym po dniu
zakończenia wykonywania środka lub otrzymania informacji o zakończeniu wykonywania środka zabezpieczającego ;
6) zarządza wydanie dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu lub dokonanie w nim wpisu urzędowego — w dniu następującym
po dniu zakończenia wykonywania środka lub otrzymania informacji
o zakończeniu wykonywania środka zabezpieczającego.
Zarządzenie przesyła się ukaranemu lekarzowi.
W przypadku lekarza, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, prezes okręgowej
rady, bezzwłocznie po otrzymaniu postanowienia sądu lub prokuratora
wydaje zarządzenie, w którym:
1) zarządza wpisanie do okręgowego rejestru wzmianki o orzeczeniu
środka zapobiegawczego;
2) wskazuje dzień, od którego wykonuje się środek;
3) zarządza przekazanie informacji o zawieszeniu w wykonywaniu
zawodu do Centralnego Rejestru;
4) zobowiązuje lekarza do przedłożenia okręgowej radzie dokumentu
uprawniającego do wykonywania zawodu, celem złożenia go w izbie
na okres trwania zawieszenia.
Zarządzenie przesyła się ukaranemu lekarzowi.
W przypadku lekarza, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, prezes okręgowej
rady, w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawomocnego orzeczenia
sądu, wydaje zarządzenie, w którym:
1) zarządza wpisanie do okręgowego rejestru wzmianki o orzeczeniu
środka karnego oraz okresu, na jaki został on orzeczony;
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2)

7.
8.

9.

wskazuje termin rozpoczęcia i zakończenia wykonywania środka,
uwzględniając zawiadomienie sądu przekazane zgodnie z art. 184
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy
albo w razie braku takiej informacji — uwzględniając datę uprawomocnienia się orzeczenia sądu o zastosowaniu danego środka
karnego;
3) zarządza przekazanie informacji o ograniczeniu w wykonywaniu
zawodu do Centralnego Rejestru;
4) zobowiązuje lekarza do przedłożenia okręgowej radzie dokumentu
uprawniającego do wykonywania zawodu, celem dokonania odpowiedniego wpisu urzędowego;
5) zarządza przekazanie do Centralnego Rejestru informacji o upływie
okresu wykonywania środka — w dniu następującym po dniu zakończenia wykonywania środka.
Zarządzenie przesyła się ukaranemu lekarzowi.
Spis wzorów i wzory zarządzeń prezesa okręgowej rady, o których mowa
w ust. 2–6, stanowią załącznik Nr 30 do regulaminu. Wzory odpowiednich wpisów urzędowych określa załącznik Nr 6 do regulaminu.
Lekarz, który otrzymał zarządzenie prezesa okręgowej rady, o którym mowa w ust. 2, 4, 5 lub 6, postanowienie sądu lekarskiego, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2, lub uchwałę okręgowej rady, o której mowa w ust. 1 pkt 5,
jest zobowiązany niezwłocznie złożyć w izbie, której jest członkiem,
dokument uprawniający do wykonywania zawodu.
Zarządzenie prezesa okręgowej rady, o którym mowa w ust. 2–6, lub
uchwała okręgowej rady, o której mowa w ust. 1 pkt 4, jest podstawą do:
1) wpisania do okręgowego rejestru odpowiedniej wzmianki o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu lekarza, zawieszeniu w wykonywaniu zawodu, zakazie wykonywania zawodu lub ograniczeniu
w wykonywaniu zawodu, zawierającej następujące dane:
a) okres, na jaki zostało orzeczone zawieszenie prawa wykonywania zawodu lekarza, zakaz wykonywania zawodu lub ograniczenie w wykonywaniu zawodu,
b) dzień rozpoczęcia i zakończenia zawieszenia w wykonywaniu zawodu, zakazu wykonywania zawodu lub ograniczenia
w wykonywaniu zawodu albo w przypadku tymczasowego
zawieszenia lub ograniczenia w wykonywaniu zawodu lub
zastosowania środka zapobiegawczego — dzień, od którego
stosuje się dany środek,
c) podstawa prawna zawieszenia, zakazu lub ograniczenia w wykonywaniu zawodu;
2) zmiany numeru rejestracyjnego;
3) przekazania niezwłocznie do Centralnego Rejestru informacji dotyczącej zawieszenia lub ograniczenia w wykonywaniu zawodu albo
zakazu wykonywania zawodu, okresu zawieszenia, ograniczenia lub
zakazu i zmiany numeru rejestracyjnego;
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4)

przekazania do Centralnego Rejestru informacji dotyczącej upływu
okresu zawieszenia, ograniczenia lub zakazu i zmiany numeru rejestracyjnego — w dniu następującym po dniu, w którym upływa
okres zawieszenia lub ograniczenia w wykonywaniu zawodu albo
zakazu wykonywania zawodu;
5) dokonania niezwłocznie wpisu urzędowego do dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu o ograniczeniu w wykonywaniu zawodu;
6) dokonania ponownie urzędowego wpisu do dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu o ustaniu przyczyny ograniczenia
w wykonywaniu zawodu — w dniu, o którym mowa w pkt 4;
7) dołączenia do akt osobowych lekarza:
a) zarządzenia prezesa okręgowej rady, o którym mowa w ust. 2–6,
b) postanowienia sądu lekarskiego,
c) prawomocnego orzeczenia sądu lekarskiego, sądu lub prokuratora,
d) ostatecznej uchwały okręgowej rady,
e) dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu lekarza —
w przypadku zawieszenia w wykonywaniu zawodu lub zakazu
wykonywania zawodu;
8) wydanie dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu —
w dniu następującym po dniu, w którym upłynął okres zawieszenia w wykonywaniu zawodu lub zakazu wykonywania zawodu.
10. W przypadku lekarza, prowadzącego indywidualną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską lub udzielającego świadczeń
w ramach grupowej praktyki lekarskiej, wobec którego sąd lekarski orzekł
karę zawieszenia prawa wykonywania zawodu lekarza, prezes okręgowej
rady zawiadamia ukaranego lekarza o skreśleniu z rejestru indywidualnych
praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich
lub z listy lekarzy prowadzących grupową praktykę lekarską, zgodnie
z art. 108 ust. 3 ustawy o izbach lekarskich.
11. Komisja, po otrzymaniu zarządzenia prezesa okręgowej rady, o którym mowa w ust. 3–6, lub odpowiedniej uchwały okręgowej rady, o której mowa
w ust. 1 pkt 4, występuje z wnioskiem do okręgowej rady o podjęcie
uchwały w przedmiocie skreślenia z rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich albo skreślenia
lekarza z listy lekarzy, prowadzących grupową praktykę lekarską.
12. W przypadku:
1) uzyskania informacji z Rejestru Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej, z której wynika brak wpisu w tym
Rejestrze kary zawieszenia prawa wykonywania zawodu lekarza lub
ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu albo zakazu pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych
ochrony zdrowia;
2) otrzymania postanowienia lub orzeczenia sądu lekarskiego o uchyleniu tymczasowego zawieszenia prawa wykonywania zawodu lekarza
albo ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu;
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3)

otrzymania informacji z Krajowego Rejestru Karnego, z której
wynika brak wpisu w tym Rejestrze środka karnego albo środka
zabezpieczającego w postaci zakazu wykonywania zawodu;
4) otrzymania postanowienia sądu albo prokuratora o uchylenia środka
zapobiegawczego w postaci zawieszenia w wykonywaniu zawodu;
5) otrzymania informacji z Krajowego Rejestru Karnego, z której
wynika brak wpisu w tym Rejestrze środka karnego albo środka
zabezpieczającego w postaci zakazu zajmowania określonego stanowiska albo prowadzenia określonej działalności,
prezes okręgowej rady wydaje niezwłocznie zarządzenie, w którym za
rządza:
a) usunięcie w okręgowym rejestrze odpowiedniej wzmianki,
b) usunięcie z akt osobowych lekarza i zniszczenie dokumentów
dotyczących zawieszenia w wykonywaniu zawodu lub zakazu
wykonywania zawodu,
c) przekazanie do Centralnego Rejestru informacji o usunięciu
wzmianki o zawieszeniu albo ograniczeniu w wykonywaniu
zawodu i zmiany numeru rejestracyjnego — w przypadku lekarza, który miał tymczasowo zawieszone prawo wykonywania
zawodu lekarza lub był zawieszony albo ograniczony w wykonywaniu zawodu postanowieniem sądu lub prokuratora,
d) wydanie dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu
— w przypadku lekarza, który miał tymczasowo zawieszone
prawo wykonywania zawodu lekarza lub był zawieszony w wykonywaniu zawodu postanowieniem sądu lub prokuratora,
e) dokonanie wpisu urzędowego o ustaniu przyczyny ograniczenia
w wykonywaniu zawodu — w przypadku lekarza, który miał
tymczasowo ograniczony zakres czynności w wykonywania
zawodu.
13. Podjęcie przez okręgową radę uchwały o uchyleniu zawieszenia prawa
wykonywania zawodu lekarza lub ograniczenia w wykonywaniu zawodu
jest podstawą do:
1) usunięcia w okręgowym rejestrze wzmianki o zawieszeniu lub ograniczeniu w wykonywaniu zawodu; dokumenty dotyczące zawieszenia
w prawie wykonywania zawodu lekarza lub ograniczenia w wykonywaniu zawodu pozostawia się w aktach osobowych lekarza;
2) przekazania do Centralnego Rejestru informacji o usunięciu wzmianki o zawieszeniu lub ograniczeniu w wykonywaniu zawodu i zmiany
numeru rejestracyjnego;
3) wydania dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu —
w przypadku lekarza, który miał zawieszone prawo wykonywania
zawodu lekarza;
4) dokonania wpisu urzędowego o ustaniu przyczyny ograniczenia
w wykonywaniu zawodu — w przypadku lekarza, który był ograniczony w wykonywaniu czynności medycznych.
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14. Spis wzorów i wzory zarządzeń prezesa okręgowej rady, o których mowa
w ust. 12, stanowią załącznik Nr 31 do regulaminu. Wzory odpowiednich
wpisów urzędowych określa załącznik Nr 6 do regulaminu.
15. W odniesieniu do lekarza, który zamierza podjąć wykonywanie zawodu
po ustaniu przyczyn zawieszenia w prawie wykonywania zawodu lekarza,
stosuje się postępowanie określone w § 22.
ROZDZIAŁ 7
Postępowanie w sprawach prowadzenia okręgowej ewidencji
lekarzy i lekarzy dentystów
1.

2.

3.
4.

§ 35.
Ewidencja obejmuje dane i dokumenty osobowe lekarzy:
1) przyjętych do izby i wpisanych na listę członków i do okręgowego
rejestru zgodnie z uchwałą Nr 99/93/I Naczelnej Rady Lekarskiej
lub przed wejściem w życie tej uchwały;
2) członków izby z mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich, których dane osobowe są zamieszczone w rejestrach lekarzy
i lekarzy stomatologów przekazanych przez urzędy wojewódzkie,
które zostały wpisane do okręgowego rejestru zgodnie z uchwałą
Nr 99/93/I Naczelnej Rady Lekarskiej;
3) lekarzy posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza, których dane
osobowe są zamieszczone w rejestrach lekarzy i lekarzy stomatologów
prowadzonych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej z dnia 7 marca 1979 r. w sprawie rejestracji niektórych
pracowników medycznych, przekazanych przez urzędy wojewódzkie
— którzy do dnia 31 marca 2003 r. nie złożyli „Wniosku o wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej i wydanie «Prawa wykonywania zawodu
lekarza» lub «Prawa wykonywania zawodu lekarza stomatologa»”.
Wprowadzenie danych do ewidencji jest uzależnione od posiadania
przez komisję dokumentów lub informacji, znajdujących się w rejestrach
lekarzy i lekarzy dentystów przekazanych przez urzędy wojewódzkie,
potwierdzających dane wymienione w art. 49 ust. 5 ustawy o izbach
lekarskich, w tym co najmniej dane, o których mowa w art. 49 ust. 5
pkt 1, 2, 6, 15, 17 i 18 ustawy o izbach lekarskich.
Decyzję o wprowadzeniu danych do ewidencji podejmuje przewodniczący
komisji lub osoba przez niego upoważniona.
Dane lekarzy i dokumenty ich dotyczące, które pozostaną w ewidencji,
zostają przeniesione, na podstawie decyzji przewodniczącego komisji,
do archiwum informatycznego i archiwum akt osobowych na skutek:
1) uzyskania powiadomienia z innej izby o podjęciu przez okręgowej
rady uchwały o przyjęciu lekarza do tej izby, wpisaniu na listę
członków i do okręgowego rejestru, albo uzyskania takiej informacji
z Centralnego Rejestru;
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2)
3)

5.
6.
7.
8.

upływu terminu ważności prawa wykonywania zawodu lekarza;
uzyskania informacji o śmierci lekarza z systemu PESEL lub na
podstawie przedłożonego aktu zgonu;
4) złożenia przez lekarza oświadczenia o zaprzestaniu wykonywania
zawodu;
5) otrzymania informacji z systemu PESEL o utracie obywatelstwa
polskiego;
6) otrzymania prawomocnego orzeczenia sądu o całkowitym lub częściowym ubezwłasnowolnieniu lekarza;
7) upływu okresu 100 lat od daty urodzenia lekarza.
Wzór decyzji, o której mowa w ust. 4, stanowi załącznik Nr 32 do regulaminu.
Każdorazowo po dokonaniu zmiany danych w ewidencji, przekazuje się
je do ewidencji Centralnego Rejestru.
Informacje uzyskane przez Centralny Rejestr, aktualizujące dane w ewidencji, każdorazowo po ich zarejestrowaniu, przekazuje się do ewidencji
właściwej izby.
Przekazywanie danych pomiędzy izbami a ewidencją Centralnego Rejestru odbywa się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia dokonania zmiany,
przeniesienia lub aktualizacji danych.

ROZDZIAŁ 8
Postępowanie w przypadku uzyskania informacji o zdarzeniach,
które wystąpiły poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej,
mogących mieć wpływ na podjęcie lub wykonywanie
zawodu lekarza
1.

2.
3.

§ 36.
W przypadku, gdy okręgowa rada w sytuacji, o której mowa w art. 6a ust. 2
lub art. 9 ust. 8 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, albo w postępowaniach określonych w regulaminie, uzyska wiarygodną informację
o zaistnieniu okoliczności, wskazujących, że lekarz wykonywał zawód
w państwie innym niż Rzeczypospolita Polska niezgodnie z Kodeksem
Etyki Lekarskiej lub niezgodnie z prawem obowiązującym w tym państwie
lub został ukarany w związku z wykonywaniem zawodu w tym państwie,
okręgowa rada wszczyna postępowanie wyjaśniające.
W celu uzyskania informacji dotyczących okoliczności, o których mowa
w ust. 1, okręgowa rada może zwrócić się do właściwych organów państwa
członkowskiego UE lub innego państwa, w którym lekarz wykonywał zawód.
Uzyskanie informacji o ukaraniu lekarza za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe lub przewinienie w zakresie odpowiedzialności zawodowej jest podstawą do przekazania tej informacji
rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej.
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ROZDZIAŁ 9
Prowadzenie okręgowego rejestru i Centralnego Rejestru
1.

2.

3.

1.

§ 37.
Okręgowy rejestr obejmuje:
1) zbiór akt osobowych lekarza w tym dokumenty, o których mowa
w załączniku Nr 1 do regulaminu, i utworzoną na ich podstawie
komputerową bazę danych osobowych o strukturze określonej
w art. 49 ust. 5 ustawy o izbach lekarskich, prowadzoną przez okręgową radę lekarską w systemie teleinformatycznym, aktualizowaną
w trybie określonym w § 19 i 20 uchwały;
2) archiwum akt osobowych .
Komputerowa baza danych, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera następujące dane i informacje o lekarzu:
1) umieszczone w okręgowym rejestrze;
2) umieszczone w archiwum informatycznym:
a) informacje o podstawie prawnej przeniesienia danych do archiwum informatycznego,
b) dane lekarza umieszczone w ewidencji,
c) dane archiwalne lekarzy nie wykonujących zawodu i zmarłych
przed wejściem w życie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach
lekarskich, potwierdzone dokumentami przekazanymi przez
urzędy wojewódzkie, dotyczącymi informacji określonych
w art. 49 ust. 1–6, 17, 18 i 22 ustawy o izbach lekarskich;
3) dane osoby dokonującej wpisu lub zmiany danych;
4) dane osoby upoważnionej, udostępniającej dane z okręgowego
rejestru oraz decyzja o udostępnieniu danych z tego rejestru.
Okręgowy rejestr w zakresie komputerowej bazy danych jest prowadzony
we wszystkich izbach przy wykorzystaniu jednolitego oprogramowania
dostarczonego przez Naczelną Izbę Lekarską i eksploatowanego pod
nadzorem komisji we współpracy z Komisją Organizacyjną Naczelnej
Rady Lekarskiej.
§ 38.
Okręgowa rada prowadzi akta osobowe lekarzy oraz archiwum akt osobowych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U.
Nr 38, poz. 173, późn. zm.6) oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia
16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad

6 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1996 r.
Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 155, poz. 1016, z 2000 r. Nr 48, poz. 546 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 76, poz. 806 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676.
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2.

1.

2.

3.
4.
5.

1.

jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania
materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167,
poz. 1375).
Instrukcja przechowywania akt osobowych lekarzy i prowadzenia archiwum akt osobowych stanowi załącznik Nr 33 do regulaminu.
§ 39.
Ewidencja lekarzy i lekarzy dentystów — członków innych izb, wykonujących zawód na obszarze działania izby prowadzącej tę ewidencję,
obejmuje:
1) dane, o których mowa w art. 49 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 17, 18
ustawy o izbach lekarskich;
2) numer prawa wykonywania zawodu;
3) numer rejestracyjny;
4) nazwę i adres miejsca pracy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer statystyczny REGON, datę zatrudnienia, stanowisko
— w odniesieniu do miejsca pracy na obszarze izby, której lekarz
nie jest członkiem;
5) informację o prowadzeniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, udzielania świadczeń
zdrowotnych w ramach grupowej praktyki lekarskiej, numer wpisu
do rejestru praktyk lekarskich izby, której lekarz nie jest członkiem.
Dane obejmujące tytuł zawodowy, imiona i nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu lekarza i numer rejestracyjny oraz określone w ust. 1
pkt 4, przekazuje lekarz w powiadomieniu, o którym mowa w art. 6 ust. 3
ustawy o izbach lekarskich.
Dane, o których mowa w ust. 1, potwierdza i przekazuje do ewidencji,
o której mowa w ust. 1, komisja okręgowej rady izby, której lekarz jest
członkiem.
Wzór powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik Nr 34
do regulaminu.
Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 5, przekazuje do ewidencji komisja
ds. praktyk lekarskich okręgowej rady izby, na obszarze której lekarz
podejmuje wykonywanie zawodu w formie praktyki lekarskiej.
§ 40.
Centralny Rejestr stanowi zbiór danych obejmujący komputerową bazę
danych, prowadzoną przez Naczelną Radę Lekarską w systemie teleinformatycznym, na podstawie danych, o których mowa w art. 50 ust. 1
ustawy o izbach lekarskich, przekazywanych przez izby i danych z baz
o strukturze określonej w § 37 ust. 1 i 2, aktualizowaną w trybie, o którym mowa w art. 51 ustawy o izbach lekarskich oraz § 42.
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2.

3.
4.

Komputerowa baza danych Centralnego Rejestru obejmuje:
1) dane wymienione w ust. 1;
2) informacje pozyskiwane z innych baz danych, służące do aktualizacji
okręgowych rejestrów lub dla potrzeb Naczelnej Rady Lekarskiej;
3) archiwum informatyczne zawierające:
a) dane oznaczone kodem 01 i 03 w numerze archiwum informatycznego, uzyskiwane z okręgowych rejestrów oraz informacje
o przyczynie przeniesienia ich do archiwum,
b) archiwum lekarzy cudzoziemców, zawierające dane dotyczące
informacji przekazanych przez ministra właściwego do spraw
zdrowia;
4) archiwum historyczne;
5) dane osoby dokonującej wpisu lub zmiany danych;
6) dane osoby upoważnionej, udostępniającej dane z okręgowego
rejestru oraz decyzja o udostępnieniu danych z rejestru.
Dane, o których mowa w art. 52 ust. 4 ustawy o izbach lekarskich, są
oznaczone jako informacja publiczna Centralnego Rejestru.
Centralny Rejestr przekazuje do okręgowych rejestrów informacje
pochodzące z innych baz danych, aktualizujące odpowiednie dane rejestrowe.

§ 41.
Naczelna Rada Lekarska prowadzi centralną ewidencję lekarzy z UE tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej na podstawie danych ewidencyjnych uzyskanych z izb.
1.

2.
3.

§ 42.
Dane objęte okręgowym rejestrem przekazywane są do Centralnego
Rejestru każdorazowo po dokonaniu ich wpisu do okręgowego rejestru,
przeniesieniu ich z ewidencji do okręgowego rejestru albo do archiwum
informatycznego i ich aktualizacji w sposób określony w art. 51 pkt 1
ustawy o izbach lekarskich.
Informacje uzyskane przez Centralny Rejestr, aktualizujące dane zawarte
w okręgowym rejestrze, każdorazowo po ich zarejestrowaniu w tym
rejestrze, przekazuje się do właściwego okręgowego rejestru.
Do prowadzenia okręgowego rejestru lub Centralnego Rejestru w rozumieniu wykonywania czynności operatorskich uprawniony jest wyłącznie
pracownik administracyjny izby upoważniony przez prezesa okręgowej
rady lub Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej.
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ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

Załącznik Nr 1 do regulaminu

Wykaz dokumentów lekarza, lekarza dentysty,
które powinny znajdować się w aktach osobowych
lekarza, lekarza dentysty w okręgowej izbie lekarskiej:
A. dotyczące lekarza, lekarza dentysty — obywatela polskiego:
1) wnioski lekarza, lekarza dentysty;
2) kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (strony ze zdjęciem
i danymi osobowymi lekarza, lekarza dentysty) z załączonym dokumentem potwierdzającym numer ewidencyjny PESEL i imiona
rodziców;
3) decyzja wydana przez urząd skarbowy w sprawie nadania numeru
identyfikacji podatkowej NIP;
4) decyzja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu obywatelstwa polskiego (dotyczy lekarza, lekarza dentysty cudzoziemca
— członka okręgowej izby lekarskiej, który uzyskał obywatelstwo
polskie);
5) skrócony akt małżeństwa lub inny dokument potwierdzający zmianę
nazwiska;
6) kopia dyplomu wydanego przez polską szkołę wyższą („miękka”)
lub dokument wydany przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwo
członkowskie Unii Europejskiej, potwierdzającego formalne kwalifikacje lekarza, lekarza dentysty i towarzyszące mu odpowiednie
świadectwo albo dokument traktowany za równoważny z dyplomem
lekarza, lekarza dentysty wydany przez inne państwo niż państwo
członkowskie Unii Europejskiej oraz zaświadczenie wydane przez
Ministra Zdrowia o uznaniu tego dokumentu za równoważny
z dyplomem lekarza, lekarza dentysty lub dokument nostryfikacji
dyplomu wydany przez polską uczelnię medyczną;
7) dotychczasowe zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu i zaświadczenia o uprawnieniu do wykonywania praktyki;
8) „Prawo wykonywania zawodu lekarza”, „Prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa/lekarza dentysty”;
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9)

10)
11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

„Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza”, „Ograniczone
prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa/lekarza dentysty”
(dotyczy lekarza, lekarza stomatologa/lekarza dentysty, który ukończył staż podyplomowy po dniu 1 października 1997 r.);
dokument uprawniający do wykonywania zawodu lekarza, lekarza
dentysty w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie;
zaświadczenie o pozytywnym złożeniu sprawdzianu, wydane przez
Komisję ds. Lekarzy Cudzoziemców Naczelnej Rady Lekarskiej (dotyczy lekarza, lekarza dentysty, który uzyskał dyplom w innym niż
Rzeczpospolita Polska państwie i ograniczone prawo wykonywania
zawodu w okresie od dnia 27 września 1997 r. do dnia 30 września
1999 r.);
karta stażu podyplomowego lekarza lub zaświadczenie o ukończeniu
stażu podyplomowego, lub w przypadku braku tych dokumentów
— oświadczenie lekarza o ukończeniu stażu (według wzoru stanowiącego załącznik Nr 17 do regulaminu);
karta stażu podyplomowego lekarza stomatologa/lekarza dentysty
lub zaświadczenie o ukończeniu praktyki przygotowawczej lekarsko-dentystycznej (dotyczy lekarza stomatologa, który podjął
wykonywanie zawodu po dniu 31 sierpnia 1993 r.);
decyzja Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej/Ministra Zdrowia
o uznaniu stażu odbytego za granicą za równoważny, w całości
lub w części, ze stażem podyplomowym odbytym w Rzeczypospolitej Polskiej (dotyczy lekarza, który uzyskał prawo wykonywania
zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie i ograniczone
prawo wykonywania zawodu po dniu 30 września 1999 r.);
zaświadczenie o pozytywnym złożeniu sprawdzianu, o którym mowa
w § 20 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 maja 1999 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza,
lekarza stomatologa (dotyczy lekarza, lekarza stomatologa, który
uzyskał prawo wykonywania zawodu w innym państwie i ograniczone prawo wykonywania zawodu po dniu 30 września 1999 r. — do
dnia 2 lutego 2004 r.);
Świadectwo Złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego lub
Lekarsko–Dentystycznego Egzaminu Państwowego (dotyczy lekarza, lekarza dentysty, który ukończył staż podyplomowy po dniu
30 września 2004 r.);
zaświadczenia o stanie zdrowia według wzoru stanowiącego załącznik Nr 8 do regulaminu, stanowiącego załącznik do uchwały
Nr 104/97/II z dnia 26 września 1997 r. w sprawie szczegółowego
trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania
zawodu lekarza i lekarza stomatologa oraz prowadzenia rejestru
lekarzy (nie dotyczy lekarza, lekarza dentysty, który uzyskał prawo wykonywania zawodu przed dniem 27 września 1997 r.) albo
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18)
19)

20)

21)
22)

23)
24)
25)

26)
27)
28)

orzeczenie o stanie zdrowia według wzoru stanowiącego załącznik
Nr 9 do ww. regulaminu (obowiązuje od dnia 27 czerwca 2008 r.)
albo według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszego
regulaminu;
oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
(na odpowiednim wniosku W–l do W–6);
oświadczenie o niekaralności i braku postępowania w przedmiocie
odpowiedzialności karnej oraz o niewystępowaniu okoliczności,
które w myśl obowiązującego Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz innych
przepisów mogłyby mieć wpływ na wykonywanie zawodu lekarza,
lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, złożone na
odpowiednim wniosku W–1 do W–6;
dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej
oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w państwie, w którym lekarz,
lekarz dentysta ostatnio wykonywał zawód (poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej);
wyciąg z rejestru skazanych w państwie, w którym lekarz, lekarz
dentysta wykonywał zawód poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
oświadczenie lekarza, lekarza dentysty o poinformowaniu go o zasadach i prawach wynikających z ustawy 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.),
złożone na odpowiednim wniosku W–1 do W–6;
świadectwa pracy i inne dokumenty potwierdzające ciągłość pracy
zawodowej;
dokumenty potwierdzające ciągłość w wykonywaniu zawodu poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
świadectwa specjalizacyjne (uchwały o nadaniu stopnia) lub dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu specjalisty uzyskanego
w państwie członkowskim Unii Europejskiej w zakresie specjalności
wymienionej w obwieszczeniu Ministra Zdrowia, o którym mowa
w art. 6b ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.)
albo dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu specjalisty oraz
decyzje Ministra Zdrowia o uznaniu tytułu specjalisty uzyskanego
za granicą za równoważny z tytułem specjalisty uzyskiwanym
w Rzeczypospolitej Polskiej;
świadectwa umiejętności medycznych;
świadectwa uzyskanych stopni naukowych wraz z dokumentem
nostryfikacji stopnia w przypadku uzyskania go poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
decyzje (uchwały) o nadaniu tytułu naukowego;
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29) decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu renty lub
emerytury;
30) oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu na czas nieokreślony według wzoru stanowiącego załącznik Nr 19 do regulaminu;
31) oświadczenie o podjęciu wykonywania zawodu według wzoru stanowiącego załącznik Nr 20 do regulaminu;
32) oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu według
wzoru stanowiącego załącznik Nr 21 do regulaminu;
33) oświadczenie o utracie dokumentu o prawie wykonywania zawodu
według wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 do regulaminu;
34) tekst przyrzeczenia lekarskiego podpisany przez lekarza, lekarza
dentystę (dotyczy lekarza, lekarza dentysty, który uzyskał dyplom
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);
35) dyplomy innych uczelni wyższych;
B.

dotyczące lekarza, lekarza dentysty cudzoziemca (dodatkowo):
1) dokument potwierdzający prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) zezwolenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej na wykonywanie
zawodu lekarza, lekarza stomatologa na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i zatrudnienie w publicznych zakładach opieki zdrowotnej
(dotyczy lekarza, lekarza stomatologa, który uzyskał zezwolenie
przed dniem 27 września 1997 r.);
3) uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie zezwolenia na wykonywanie zawodu przez lekarza, lekarza stomatologa cudzoziemca
(dotyczy lekarza, lekarza stomatologa, o którym mowa w pkt 2);
4) wniosek Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu lub prawa wykonywania
zawodu (dotyczy lekarza, lekarza stomatologa, który uzyskał prawo
wykonywania zawodu w okresie od dnia 27 września 1997 r. do
dnia 31 grudnia 1999 r.);
5) zaświadczenie o złożeniu egzaminu ze znajomości języka polskiego
lub zaświadczenie o znajomości języka polskiego, o których mowa
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
18 lutego 1998 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania egzaminu z języka polskiego, składanego przez cudzoziemca ubiegającego się o prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa
lub o ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza
stomatologa (Dz. U. Nr 37, poz. 213) lub rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu znajomości
języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania
zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej
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Polskiej oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej
do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty (Dz. U. Nr 108,
poz. 908) albo zaświadczenie o złożeniu egzaminu potwierdzającego
znajomość języka polskiego niezbędną do wykonywania zawodu
lekarza, lekarza dentysty wydane przez Naczelną Radę Lekarską;
6) zezwolenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej/Ministra Zdrowia na odbycie stażu podyplomowego na zasadach określonych
w przepisach o podejmowaniu i odbywaniu studiów, uczestniczeniu w badaniach naukowych i szkoleniach przez osoby nie będące
obywatelami polskimi (dotyczy lekarza, lekarza stomatologa/lekarza
dentysty, który uzyskał ograniczone prawo wykonywania zawodu
po dniu 27 września 1997 r. i przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy pobytowej lub zezwolenia na
zamieszkanie na czas określony);
7) zgoda właściwego zakładu opieki zdrowotnej na odbycie stażu
podyplomowego (dotyczy lekarza, lekarza dentysty, który odbył
staż podyplomowy w okresie od dnia 27 września 1997 r. do dnia
30 września 2000 r. i przebywał na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na podstawie karty stałego pobytu lub uzyskał status
uchodźcy);
8) zezwolenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej/Ministra Zdrowia
na odbycie specjalizacji na zasadach określonych w przepisach
o podejmowaniu i odbywaniu studiów, uczestniczeniu w badaniach
naukowych i szkoleniach przez osoby nie będące obywatelami
polskimi (dotyczy lekarza, lekarza dentysty, który uzyskał prawo
wykonywania zawodu na podstawie art. 7 ust. 1a ustawy z dnia
5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty i przebywa
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy pobytowej lub zezwolenia na zamieszkanie na czas określony);
9) zgoda właściwego podmiotu na odbywanie określonego rodzaju
kształcenia podyplomowego, studiów w celu uzyskania stopnia
naukowego, uczestniczenia w badaniach naukowych, uczestniczenia
w prowadzeniu prac rozwojowych (dotyczy lekarza, lekarza dentysty, o którym mowa w pkt 8, a który nie odbywa specjalizacji);
10) zaświadczenie o formie finansowania studiów lub kształcenia po
dyplomowego, jeżeli lekarz, lekarza dentysty cudzoziemiec wykonuje zawód w innej formie niż umowa o pracę (dotyczy lekarza,
lekarza dentysty, o którym mowa w pkt 8, a który nie odbywa
specjalizacji);
11) przyrzeczenie zezwolenia lub zezwolenie na pracę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej wydane dla cudzoziemca przez właściwego wojewodę (dotyczy lekarza, lekarza dentysty cudzoziemca,
który uzyskał prawo wykonywania zawodu przed dniem 17 listopada
2006 r.);
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12) przedłużenie przyrzeczenia zezwolenia lub zezwolenia na pracę
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydane dla cudzoziemca
przez właściwego wojewodę (dotyczy lekarza, lekarza dentysty
cudzoziemca, który uzyskał prawo wykonywania zawodu przed
dniem 17 listopada 2006 r.);
13) decyzja Ministra Zdrowia o uznaniu tytułu specjalisty uzyskanego
za granicą za równoważny z tytułem specjalisty uzyskanym w Rzeczypospolitej Polskiej;
14) inne, uznane za niezbędne przez okręgową radę lekarską;
C. dotyczące lekarza z UE (dodatkowo):
1) dokument wydany przez odpowiednie organy państwa, którego
lekarz, lekarz dentysta jest obywatelem lub państwa, z którego przybywa, poświadczający, że obowiązujące w tym państwie wymagania
dotyczące postawy etycznej do podjęcia wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty zostały spełnione oraz że nie jest on karany
oraz że nie pozbawiono go prawa wykonywania zawodu z powodu
poważnego przewinienia zawodowego lub przestępstwa; a w przypadku nie wydawania takich dokumentów przez właściwe organy
państwa członkowskiego Unii Europejskiej — oświadczenie o niekaralności i braku postępowania w przedmiocie odpowiedzialności
karnej oraz o niewystępowaniu okoliczności, które w myśl obowiązującego Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz innych przepisów mogłyby
mieć wpływ na wykonywanie zawodu lekarza, lekarza dentysty na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, założone na odpowiednim
wniosku W–2A lub W–2D;
2) zaświadczenie wydane przez odpowiednie organy państwa członkowskiego Unii Europejskiej, potwierdzające, że uzyskany przez lekarza,
lekarza dentystę dyplom (dokument potwierdzający ukończenie
odpowiedniego kształcenia) oraz spełnienie innych wymogów potwierdzających formalne kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia
zgodnego z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej (do dnia
19 października 2007 r. — Dyrektywa 93/16/EWG w odniesieniu
do lekarzy oraz Dyrektywa 78/686/EWG i Dyrektywa 78/687/EWG
w odniesieniu do lekarzy dentystów, a od dnia 20 października 2007 r.
— Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady);
3) zaświadczenie wydane przez właściwe organy państwa członkowskiego Unii Europejskiej, potwierdzające, że dokument potwierdzający
formalne kwalifikacje lekarza, lekarza dentysty został uzyskany
w wyniku ukończenia kształcenia spełniającego minimalne wymogi
określone w przepisach Unii Europejskiej i jest w tym państwie
uznawany za odpowiadający dokumentom potwierdzającym kwalifikacje wymienionym w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia
30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i in-
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4)

nych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty przez obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej (M. P. Nr 21, poz. 376) — do
dnia 1 kwietnia 2007 r. lub obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia
9 marca 2007 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych
dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej
(M. P. Nr 22, poz. 250) — od dnia 2 kwietnia 2007 r.;
zaświadczenie wydane przez odpowiednie organy państwa członkowskiego Unii Europejskiej, potwierdzające, że lekarz lub lekarz
dentysta wykonywał zawód przez co najmniej trzy kolejne lata
w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających wydanie zaświadczenia oraz dokument poświadczający formalne kwalifikacje
świadczący o rozpoczęciu kształcenia przed dniem:
a) w przypadku lekarza:
— 20 grudnia 1976 r. w Królestwie Belgii, Królestwie Danii,
Republice Francuskiej, Królestwie Niderlandów, Republice Irlandii, Wielkim Księstwie Luksemburga, Republice
Federalnej Niemiec, Republice Włoskiej lub Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
— 1 stycznia 1981 r. w Republice Greckiej,
— 1 stycznia 1986 r. w Królestwie Hiszpanii lub Republice
Portugalii,
— 3 października 1990 r. w byłej Niemieckiej Republice De-
mokratycznej, pod warunkiem, że dokument uprawnia do
wykonywania zawodu lekarza na terytorium Republiki
Federalnej Niemiec na tych samych warunkach jak dokument potwierdzający tego rodzaju kwalifikacje przyznany przez odpowiednie władze Republiki Federalnej
Niemiec,
— 1 stycznia 1994 r. w Republice Austrii, Republice Finlandii, Królestwie Szwecji, Republice Islandii lub Królestwie
Norwegii,
— 1 maja 1995 r. w Księstwie Liechtensteinu,
— 1 czerwca 2002 r. w Konfederacji Szwajcarskiej,
— 1 maja 2004 r. w Republice Czeskiej, Republice Słowackiej, Republice Słowenii, Republice Litewskiej, Republice
Łotewskiej, Republice Estońskiej, Republice Węgierskiej,
Republice Malty lub Republice Cypryjskiej,
— 1 stycznia 2007 r. w Republice Bułgarii lub Rumunii,
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b)

5)

w przypadku lekarza dentysty:
— 28 stycznia 1980 r. w Królestwie Belgii, Królestwie Danii,
Królestwie Niderlandów, Republice Francuskiej, Republice Irlandii, Wielkim Księstwie Luksemburga, Republice
Federalnej Niemiec lub Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
— 1 stycznia 1981 r. w Republice Greckiej,
— 1 stycznia 1986 r. w Republice Portugalii,
— 3 października 1990 r. w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej, pod warunkiem, że dokument uprawnia do
wykonywania zawodu lekarza dentysty na terytorium Republiki Federalnej Niemiec na tych samych warunkach jak
dokument potwierdzający tego rodzaju kwalifikacje przyznany przez właściwe organy Republiki Federalnej Niemiec,
— 1 stycznia 1994 r. w Królestwie Szwecji, Republice Finlandii, Republice Islandii lub Królestwie Norwegii,
— 1 maja 1995 r. w Księstwie Liechtensteinu,
— 1 czerwca 2002 r. w Konfederacji Szwajcarskiej,
— 1 maja 2004 r. w Republice Słowenii, Republice Litewskiej, Republice Łotewskiej, Republice Estońskiej,
Republice Węgierskiej, Republice Malty lub Republice
Cypryjskiej,
— 1 stycznia 2007 r. w Republice Bułgarii;
zaświadczenie wydane przez właściwe organy odpowiednio: Republiki Estońskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki
Słowenii, Republiki Czeskiej lub Republiki Słowackiej potwierdzające, że lekarz lub lekarz dentysta faktycznie i zgodnie z prawem
wykonywał zawód przez co najmniej trzy kolejne lata w okresie
pięciu lat bezpośrednio poprzedzających wydanie zaświadczenia
oraz że przedstawiony przez lekarza lub lekarza dentystę dokument
potwierdzający formalne kwalifikacje ma na terytorium danego
państwa taką samą moc jak dokumenty wymienione w odniesieniu
do tych państw w wykazie ogłoszonym w obwieszczeniu Ministra
Zdrowia, o którym mowa w pkt 4 — w przypadku, gdy przedstawione przez lekarza lub lekarza dentystę dokumenty potwierdzające formalne kwalifikacje świadczą o rozpoczęciu kształcenia przed dniem:
a) w przypadku lekarza:
— 20 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w przypadku Republiki Estońskiej,
— 21 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w przypadku Republiki Łotewskiej,
— 11 marca 1990 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w przypadku Republiki Litewskiej,
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6)

7)

— 25 czerwca 1991 r. w byłej Jugosławii w przypadku Republiki Słowenii,
— 1 stycznia 1993 r. w byłej Czechosłowacji w przypadku
Republiki Czeskiej lub Republiki Słowackiej,
b) w przypadku lekarza dentysty:
— 20 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w przypadku Republiki Estońskiej,
— 21 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w przypadku Republiki Łotewskiej,
— 11 marca 1990 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w przypadku Republiki Litewskiej,
— 25 czerwca 1991 r. w byłej Jugosławii w przypadku Republiki Słowenii;
zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze odpowiednio Republiki Włoskiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Austrii, Rumunii,
Republiki Czeskiej lub Republiki Słowackiej potwierdzające, że
lekarz dentysta faktycznie i zgodnie z prawem wykonywał zawód
na terytorium danego państwa przez co najmniej trzy kolejne
lata w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających wydanie
zaświadczenia oraz że jest uprawniony do wykonywania zawodu
lekarza dentysty na takich samych warunkach jak posiadacze dokumentów wymienionych w wykazie ogłoszonym w obwieszczeniu
Ministra Zdrowia, o którym mowa w pkt 4 — w przypadku, gdy
przedstawione przez lekarza dentystę dokumenty potwierdzające
formalne kwalifikacje świadczą o rozpoczęciu kształcenia przed
dniem:
— 28 stycznia 1980 r. w Republice Włoskiej,
— 1 stycznia 1986 r. w Królestwie Hiszpanii,
— 1 stycznia 1994 r. w Republice Austrii,
— 1 października 2003 r. w Rumunii,
— 1 maja 2004 r. w Republice Czeskiej, Republice Słowackiej
lub byłej Czechosłowacji.
Osoby, które ukończyły co najmniej trzyletnie studia, co do których
właściwe organy w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej potwierdziły, że są one równoważne z kształceniem określonym w przepisach Unii Europejskiej, są zwolnione z obowiązku
przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego, że faktycznie
i zgodnie z prawem wykonywały zawód lekarza dentysty na terytorium danego państwa przez co najmniej trzy kolejne lata w okresie
pięciu lat bezpośrednio poprzedzających wydanie zaświadczenia;
zaświadczenie wydane przez właściwe organy Republiki Włoskiej
potwierdzające, że lekarz dentysta zdał test umiejętności przed
odpowiednimi włoskimi władzami, w celu ustalenia, że posiadana
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8)

9)

przez niego wiedza i umiejętności odpowiadają kwalifikacjom
potwierdzonym w dokumentach wymienionych w odniesieniu do
Republiki Włoskiej w obwieszczeniu Ministra Zdrowia, o którym
mowa w pkt 4, że faktycznie i zgodnie z prawem wykonywał
zawód lekarza dentysty na terytorium Republiki Włoskiej przez
co najmniej trzy kolejne lata w okresie pięciu lat bezpośrednio
poprzedzających wydanie zaświadczenia oraz że jest uprawniony
do wykonywania zawodu lekarza dentysty na takich samych warunkach jak posiadacze dokumentów wymienionych w odniesieniu
do Włoch w obwieszczeniu Ministra Zdrowia, o którym mowa
w pkt 4 — w przypadku lekarzy dentystów posiadających dokument
potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza wydany w Republice
Włoskiej, świadczący o rozpoczęciu kształcenia w okresie między
dniem 28 stycznia 1980 r. a dniem 31 grudnia 1984 r. oraz po dniu
31 grudnia 1984 r., o ile trzyletni okres studiów rozpoczął się przed
dniem 31 grudnia 1994 r.;
oświadczenie o znajomości języka polskiego w mowie i piśmie
w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu lekarza lub
lekarza dentysty, złożone na odpowiednim wniosku W–1, W–1A
lub W–2A;
kopia dokumentu potwierdzającego formalne kwalifikacje w zakresie posiadanej specjalizacji lekarskiej lub lekarsko–dentystycznej, wymienionych w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia
9 marca 2007 r. w sprawie wykazu specjalności uzyskanych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
— stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz Konfederacji Szwajcarskiej, które odpowiadają specjalnościom uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 22,
poz. 252);

dodatkowo dla lekarza, lekarza dentysty, który wystąpił o uznanie
kwalifikacji formalnych w trybie systemu ogólnego:
1) dokument uprawniający do wykonywania zawodu wydany przez
inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli lekarz, lekarz dentysta wykonywał zawód w tym
państwie;
2) decyzja Ministra Zdrowia o skierowaniu na staż adaptacyjny lub
test umiejętności;
3) dokument potwierdzający odbycie stażu adaptacyjnego lub złożenie
testu umiejętności;
4) decyzja Ministra Zdrowia o uznaniu formalnych kwalifikacji lekarza,
lekarza dentysty;

80

D. dotyczące lekarza z UE czasowo i okazjonalnie wykonującego zawód
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) oświadczenie o zamiarze tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
2) kserokopia paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo;
3) zaświadczenie wydane przez właściwy organ innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej o posiadaniu uprawnień do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty,
które nie jest zawieszone lub ograniczone oraz potwierdzające wy
konywanie zawodu lekarza, lekarza dentysty;
4) dokument potwierdzający formalne kwalifikacje;
5) dokument potwierdzający formalne kwalifikacje specjalisty;
6) kserokopia zaświadczenia o spełnieniu przez lekarza, lekarza
dentystę obowiązku złożenia oświadczenia o tymczasowym i okazjonalnym wykonywaniu zawodu na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej;
E.

zaświadczenia określone w uchwale Nr 80/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zaświadczeń stwierdzających
formalne kwalifikacje lekarzy i lekarzy dentystów, uznawane w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w uchwale Nr 17/07/V
z dnia 14 września 2007 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez
okręgowe rady lekarskie oraz Naczelną Radę Lekarską na podstawie
przepisów Unii Europejskiej o uznawaniu kwalifikacji zawodowych
lekarzy i lekarzy dentystów.
Uwaga!
W aktach osobowych lekarza, lekarza dentysty składa się dokumenty oryginalne lub ich kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
notariusza lub upoważnionego pracownika okręgowej izby lekarskiej.
Dokumenty wystawione w innym języku niż język polski powinny być
przedstawione wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
Dyplom lub kopia dyplomu wydanego przez polską szkołę wyższą oraz
kartę stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty składa się w aktach
osobowych lekarza, lekarza dentysty w oryginale.
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Załącznik Nr 2 do regulaminu

Wykaz symboli województw
ustalonych na podstawie podziału administracyjnego
państwa polskiego w okresie 1975-1998
symbol

województwo

symbol

województwo

PL4.BP

bialskopodlaskie

PL4.OP

opolskie

PL4.BK

białostockie

PL4.OS

ostrołęckie

PL4.BB

bielsko-bialskie

PL4.PI

pilskie

PL4.BY

bydgoskie

PL4.PT

piotrkowskie

PL4.CH

chełmskie

PL4.PL

płockie

PL4.CI

ciechanowskie

PL4.PO

poznańskie

PL4.CZ

częstochowskie

PL4.PR

przemyskie

PL4.EL

elbląskie

PL4.RA

radomskie

PL4.GD

gdańskie

PL4.RZ

rzeszowskie

PL4.GO

gorzowskie

PL4.SE

siedleckie

PL4.JG

jeleniogórskie

PL4.SI

sieradzkie

PL4.KL

kaliskie

PL4.SK

skierniewickie

PL4.KT

katowickie

PL4.SL

słupskie

PL4.KI

kielce

PL4.SU

suwalskie

PL4.KN

konińskie

PL4.SZ

szczecińskie

PL4.KO

koszalińskie

PL4.TG

tarnobrzeskie

PL4.KR

krakowskie

PL4.TA

tarnowskie

PL4.KS

krośnieńskie

PL4.TO

toruńskie

PL4.LG

legnickie

PL4.WA

warszawskie

PL4.LE

leszczyńskie

PL4.WB

wałbrzyskie

PL4.LU

lubelskie

PL4.WL

włocławskie

PL4.LO

łomżyńskie

PL4.WR

wrocławskie

PL4.LD

łódzkie

PL4.ZA

zamojskie

PL4.NS

nowosądeckie

PL4.ZG

zielonogórskie

PL4.OL

olsztyńskie
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Załącznik Nr 3 do regulaminu

Wykaz symboli województw
ustalonych na podstawie podziału administracyjnego
państwa polskiego w okresie 1921-1975
1. Podział administracyjny Rzeczypospolitej Polskiej
w okresie 1921-1939
RP2.01
województwo białostockie
RP2.02
województwo kieleckie
RP2.03
województwo krakowskie
RP2.04
województwo lubelskie
RP2.05
województwo lwowskie
RP2.06
województwo łódzkie
RP2.07
województwo nowogródzkie
RP2.08
województwo poleskie
RP2.09
województwo pomorskie
RP2.10
województwo poznańskie
RP2.11
województwo stanisławowskie
RP2.12
województwo śląskie
RP2.13
województwo tarnopolskie
RP2.14
miasto stołeczne Warszawa
RP2.15
województwo warszawskie
RP2.16
województwo wileńskie
RP2.17
województwo wołyńskie
2. Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
w okresie 1946-1950
PL1.01
województwo białostockie
PL1.02
województwo gdańskie
PL1.03
województwo kieleckie
PL1.04
województwo krakowskie
PL1.05
województwo lubelskie
PL1.06
miasto Łódź
PL1.07
województwo łódzkie
PL1.08
województwo olsztyńskie
PL1.09
województwo pomorskie
PL1.10
województwo poznańskie
PL1.11
województwo rzeszowskie
PL1.12
województwo szczecińskie
PL1.13
województwo śląskie
PL1.14
miasto stołeczne Warszawa
PL1.15
województwo warszawskie
PL1.16
województwo wrocławskie
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3. Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
w okresie 1950-1957
PL2.01
województwo białostockie
PL2.02
województwo bydgoskie
PL2.03
województwo gdańskie
PL2.04
województwo katowickie
PL2.05
województwo kieleckie
PL2.06
województwo koszalińskie
PL2.07
województwo krakowskie
PL2.08
województwo lubelskie
PL2.09
miasto Łódź
PL2.10
województwo łódzkie
PL2.11
województwo olsztyńskie
PL2.12
województwo opolskie
PL2.13
województwo poznańskie
PL2.14
województwo rzeszowskie
PL2.15
województwo szczecińskie
PL2.16
miasto stołeczne Warszawa
PL2.17
województwo warszawskie
PL2.18
województwo wrocławskie
PL2.19
województwo zielonogórskie
4. Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
w okresie 1957-1975
PL3.01
województwo białostockie
PL3.02
województwo bydgoskie
PL3.03
województwo gdańskie
PL3.04
województwo katowickie
PL3.05
województwo kieleckie
PL3.06
województwo koszalińskie
PL3.07
miasto Kraków
PL3.08
województwo krakowskie
PL3.09
województwo lubelskie
PL3.10
miasto Łódź
PL3.11
województwo łódzkie
PL3.12
województwo olsztyńskie
PL3.13
województwo opolskie
PL3.14
miasto Poznań
PL3.15
województwo poznańskie
PL3.16
województwo rzeszowskie
PL3.17
województwo szczecińskie
PL3.18
miasto stołeczne Warszawa
PL3.19
województwo warszawskie
PL3.20
miasto Wrocław
PL3.21
województwo wrocławskie
PL3.22
województwo zielonogórskie
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Załącznik Nr 4 do regulaminu

Wykaz
numerów kodowych okręgowych izb lekarskich
Lp.

Kod

Nazwa okręgowej izby lekarskiej

1

50–

Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku

2

51–

Beskidzka Okręgowa Izba Lekarska w Bielsku-Białej

3

52–

Okręgowa Izba Lekarska w Bydgoszczy

4

53–

Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku

5

54–

Okręgowa Izba Lekarska w Gorzowie Wielkopolskim

6

55–

Śląska Izba Lekarska w Katowicach

7

56–

Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach

8

57–

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie

9

58–

Lubelska Izba Lekarska w Lublinie

10

59–

Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi

11

60–

Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie

12

61–

Opolska Izba Lekarska w Opolu

13

62–

Okręgowa Izba Lekarska w Płocku

14

63–

Wielkopolska Izba Lekarska w Poznaniu

15

64–

Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie

16

65–

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

17

66–

Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie

18

67–

Kujawsko-Pomorska Izba Lekarska w Toruniu

19

68–

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie

20

69–

Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu

21

70–

Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze

22

72–

Wojskowa Izba Lekarska

23

74–

Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie

24

75–

Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie
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Załącznik Nr 5 do regulaminu

Spis wzorów uchwał okręgowej izby lekarskiej:
wzór 1:

w sprawie przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu
lekarza, lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego
i złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego, Lekarsko–Dentystycznego Egzaminu Państwowego, wpisania na listę członków
okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru
lekarzy i lekarzy dentystów,

wzór 2:

w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza
dentysty, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej
oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów,

wzór 3:

w sprawie przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu
lekarza, lekarza dentysty w celu odbycia stażu adaptacyjnego,
złożenia testu umiejętności, wpisania na listę członków okręgowej
izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy
dentystów,

wzór 4:

w sprawie uznania formalnych kwalifikacji lekarza, lekarza dentysty, przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza
dentysty, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej
oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów,

wzór 5:

w sprawie przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu
lekarza, lekarza dentysty lekarzowi, lekarzowi dentyście cudzoziemcowi w celu odbycia stażu podyplomowego i złożenia Lekarskiego
Egzaminu Państwowego, Lekarsko–Dentystycznego Egzaminu
Państwowego, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej
oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów,

wzór 6:

w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza
dentysty lekarzowi, lekarzowi dentyście cudzoziemcowi, wpisania
na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów,

wzór 7:

w sprawie ponownego przyznania prawa wykonywania zawodu
lekarza, lekarza dentysty lekarzowi, lekarzowi dentyście cudzoziemcowi posiadającemu prawo wykonywania zawodu lekarza,
lekarza dentysty przyznane na czas określony i dokonania ponownego wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów,
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wzór 8:

w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza
dentysty lekarzowi, lekarzowi dentyście cudzoziemcowi w celu
odbycia kształcenia podyplomowego, odbycia studiów w celu uzyskania stopnia naukowego, uczestniczenia w badaniach naukowych,
uczestniczenia w pracach rozwojowych, wpisania na listę członków
okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy
i lekarzy dentystów,

wzór 9:

w sprawie ponownego przyznania prawa wykonywania zawodu
lekarza, lekarza dentysty lekarzowi, lekarzowi dentyście cudzoziemcowi w celu odbycia kształcenia podyplomowego, odbycia
studiów w celu uzyskania stopnia naukowego, uczestniczenia
w badaniach naukowych, uczestniczenia w pracach rozwojowych,
posiadającemu prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty wydane na czas określony i dokonania ponownego wpisu do
okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów,

wzór 10: w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza
dentysty lekarzowi, lekarzowi dentyście cudzoziemcowi posiadającemu dotychczas prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza
dentysty przyznane na czas określony w celu odbycia kształcenia
podyplomowego, odbycia studiów w celu uzyskania stopnia naukowego, uczestniczenia w badaniach naukowych, uczestniczenia
w pracach rozwojowych i dokonania ponownego wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów,
wzór 11: w sprawie przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu
lekarza, lekarza dentysty, prawa wykonywania zawodu lekarza,
lekarza dentysty lekarzowi, lekarzowi dentyście, który uzyskał
obywatelstwo polskie,
wzór 12: w sprawie wpisania lekarza, lekarza dentysty na listę członków
okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i
lekarzy dentystów oraz wydania nowego dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu w związku z podjęciem wykonywania
zawodu, z uzyskaniem uprawnienia do wykonywania zawodu na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
wzór 13: w sprawie wpisania lekarza, lekarza dentysty na listę członków
okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy
i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej
izby lekarskiej,
wzór 14: w sprawie zobowiązania lekarza, lekarza dentysty do odbycia przeszkolenia w związku ze stwierdzeniem przerwy w wykonywaniu
zawodu,
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wzór 15: w sprawie zobowiązania lekarza, lekarza dentysty w związku ze
stwierdzeniem niepodjęcia wykonywania zawodu po odbyciu stażu
podyplomowego, złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego,
Lekarsko–Dentystycznego Egzaminu Państwowego, zakończeniu
stażu adaptacyjnego, złożeniu testu umiejętności,
wzór 16: w sprawie zobowiązania lekarza, lekarza dentysty do odbycia przeszkolenia w związku ze stwierdzeniem niepodjęcia wykonywania
zawodu po ukończeniu uczelni medycznej,
wzór 17: w sprawie stwierdzenia odbycia przeszkolenia związanego z przerwą w wykonywaniu zawodu lekarza, lekarza dentysty przez lekarza, lekarza dentystę po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu,
wzór 18: w sprawie stwierdzenia ukończenia przeszkolenia przez lekarza,
lekarza dentystę, zobowiązanego do odbycia przeszkolenia z powodu niepodjęcia wykonywania zawodu po ukończeniu uczelni
medycznej,
wzór 19: w sprawie odmowy przyznania ograniczonego prawa, prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty,
wzór 20: w sprawie odmowy uznania formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty i przyznaniu prawa
wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty,
wzór 21: w sprawie odmowy przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, wpisania, ponownego wpisania na listę
członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu, ponownego wpisu do
okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów lekarza, lekarza
dentysty cudzoziemca,
wzór 22: w sprawie odmowy wpisania lekarza, lekarza dentysty na listę
członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów,
wzór 23: w sprawie wydania duplikatu dokumentu „Prawo wykonywania
zawodu lekarza”, „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”,
„Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza”, „Ograniczone
prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”
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Wzór 1

Uchwała nr ...
*Okręgowej Rady Lekarskiej w ...
/*Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w ...
z dnia ...
w sprawie przyznania ograniczonego prawa wykonywania
zawodu *lekarza /*lekarza dentysty w celu odbycia stażu
podyplomowego i złożenia *Lekarskiego Egzaminu
Państwowego /*Lekarsko–Dentystycznego Egzaminu Państwowego,
wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej
oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów
Na podstawie *art. 5 ust. 1 /*art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 3 ust. 3, art. 5 ust. 2
i 5, art. 6 ust. 6 i 10 i art. 57 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z 2009 r.
Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz.120, Nr 40, poz. 323, Nr 76, poz. 641 i Nr 219,
poz. 1706 i 1708 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 531, Nr 107, poz. 679 i Nr 238,
poz. 1578) i art. 25 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 3, art. 6 ust. 1 i *2 /*6 i art. 25
pkt 12 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219,
poz. 1708) oraz § 4 ust. 1 pkt 2, § 5 ust. 1 i 2, § 6 ust. 1 i § 8 ust. 1, 3 i 4
uchwały Nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 3 września 2010 r.
w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania
prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia
rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (Biuletyn NRL z 2010 r. Nr 7) *oraz
art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich i uchwały
nr … Okręgowej Izby Lekarskiej w … z dnia … (w sprawie upoważnienia
Prezydium ORL do działania w imieniu ORL) …,
wariantowo:
1) po rozpatrzeniu wniosku Pana(i) ..., obywatela …, posiadającego(ej) tytuł
*lekarza /*lekarza dentysty, uzyskany na podstawie dyplomu numer ...,
wydanego przez ... w dniu ...,
2) po rozpatrzeniu wniosku Pana(i) ..., obywatela …, *posiadającego(ej) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza
dentysty, wpisanie na listę członków oraz wpis do okręgowego rejestru lekarzy
i lekarzy dentystów, uchwala się, co następuje:
§ 1.
1. Przyznaje się *lekarzowi /*lekarzowi dentyście … ograniczone prawo
wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty ... na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
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2. Przyznane ograniczone prawo wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza
dentysty oznacza się numerem ...
3. Przyznane ograniczone prawo wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza
dentysty uprawnia do wykonywania zawodu w sposób określony w art. 15
ust. 3a i 3b ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza
dentysty, celem odbycia stażu podyplomowego lub złożenia *Lekarskiego
Egzaminu Państwowego /*Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego, przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia przyznania ograniczonego
prawa wykonywania zawodu.
§ 2.
1. Przyjmuje się *lekarza ... /*lekarza dentystę ... do Okręgowej Izby Lekarskiej w ... i wpisuje na listę jej członków.
2. Dokonuje się wpisu wymienionego w ust. 1 *lekarza /*lekarza dentystę do
rejestru okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem ...
§ 3.
Wydaje się dokument *„Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza”
/*„Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”, oznaczony
numerem prawa wymienionym w § 1 i numerem seryjnym ..., z wpisem
urzędowym – „…”.
§ 4.
Ze względu na wyjątkowo waży interes strony, uchwała podlega wykonaniu
z dniem podjęcia.
§ 5.
Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej
uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem *Okręgowej Rady
Lekarskiej *Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w … w terminie 14 dni
od jej doręczenia.
§ 6.
Odstępuje się od uzasadnienia uchwały jako uwzględniającej w całości żądanie strony.
sekretarz
okręgowej rady lekarskiej
* niepotrzebne skreślić

prezes
okręgowej rady lekarskiej
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Wzór 2

Uchwała nr ...
*Okręgowej Rady Lekarskiej w ...
/*Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w ...
z dnia ..
w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu
*lekarza /*lekarza dentysty,
wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej
oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów
Na podstawie *art. 5 ust. 1 /*art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 3 ust. 3, art. 5
ust. 2 i 3 /*art. 5 ust. 1–4 *ust. 1 pkt 1, 3–5 i ust. 2, art. 5c ust. 1 pkt *1 /*2,
art. 6 ust. 1 i 10 i art. 57 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z 2009 r.
Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz.120, Nr 40, poz. 323, Nr 76, poz. 641 i Nr 219,
poz. 1706 i 1708 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 531, Nr 107, poz. 679 i Nr 238,
poz. 1578) i art. 25 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 3, art. 6 ust. 1 i *2 /*6 i art. 25
pkt 12 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219,
poz. 1708) oraz § 4 ust. 1 pkt 1, § 5 ust. 1 i 2, *§ 7 pkt *1 /*2 /*3 oraz § 8
ust. 1, 3 i 4 uchwały Nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 3 września
2010 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia
rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (Biuletyn NRL z 2010 r. Nr 7) *oraz
art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich i uchwały
nr ... Okręgowej Izby Lekarskiej w ... z dnia ... (w sprawie upoważnienia
Prezydium ORL do działania w imieniu ORL) ...,
wariantowo:
1) po rozpatrzeniu wniosku Pana(i) ..., obywatela ..., posiadającego(ej) tytuł *lekarza /*lekarza dentysty, *posiadającego(ej) zezwolenie na pobyt
rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, który(a) uzyskał(a)
ograniczone prawo wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty,
oznaczone numerem ..., ukończył(a) staż podyplomowy *i złożył(a)
Lekarski Egzamin Państwowy /*Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Pań
stwowy,
2) po rozpatrzeniu wniosku Pana(i), obywatela ..., *posiadającego(ej) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
posiadającego(ej) dokument potwierdzający formalne kwalifikacje *lekarza
/*lekarza dentysty, określony w art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, wydany w dniu ... przez ...,
/*zaświadczenie, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 2 ustawy o zawodach
lekarza i lekarza dentysty, decyzję Ministra Zdrowia nr ... z dnia ... o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty,
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3) po rozpatrzeniu wniosku Pana(i) …, posiadającego(ej) tytuł *lekarza /*lekarza dentysty, który(a) utracił(a) prawo wykonywania zawodu *lekarza
/*lekarza stomatologa /*lekarza dentysty nr ..., wydane w dniu ... przez
..., który(a) spełnia wymogi określone w art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia
5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
o przyznanie prawa wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty, wpisanie na listę członków oraz wpis do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy
dentystów, uchwala się, co następuje:
§ 1.
1. Przyznaje się *lekarzowi /*lekarzowi dentyście ... prawo wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Przyznane prawo wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty
*oznacza się numerem /*ponownie oznacza się numerem ...
§ 2.
1. Przyjmuje się *lekarza /*lekarza dentystę ... do Okręgowej Izby Lekarskiej
w ... i *wpisuje /*ponownie wpisuje na listę jej członków.
2. Dokonuje się wpisu wymienionego w ust. 1 *lekarza /*lekarza dentysty
do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem ...
§ 3.
Wydaje się dokument *„Prawo wykonywania zawodu lekarza” /*„Prawo
wykonywania zawodu lekarza dentysty”, oznaczony numerem prawa wymienionym w § 1 i numerem seryjnym ...
§ 4.
Ze względu na wyjątkowo waży interes strony, uchwała podlega wykonaniu
z dniem podjęcia.
§ 5.
Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały
do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem *Okręgowej Rady Lekarskiej /*Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w … w terminie 14 dni od
jej doręczenia.
§ 6.
Odstępuje się od uzasadnienia uchwały jako uwzględniającej w całości żądanie strony
sekretarz
okręgowej rady lekarskiej
* niepotrzebne skreślić

prezes
okręgowej rady lekarskiej
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Wzór 3

Uchwała nr ...
*Okręgowej Rady Lekarskiej w ...
/*Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w …
z dnia ...
w sprawie przyznania ograniczonego prawa
wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty
w celu *odbycia stażu adaptacyjnego /*złożenia testu umiejętności,
wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej
oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów
Na podstawie art. 5c ust. 1 pkt *1 /*2 w zw. z *art. 5 ust. 1 pkt 1 /* art. 5 ust. 1
pkt 1 w zw. z art. 3 ust. 3, art. 5 ust. 1 pkt 3–5 i ust. 2, art. 6 ust. 7 i 10 i art. 57
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
(Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120,
Nr 40, poz. 323, Nr 76, poz. 641 i Nr 219, poz. 1706 i 1708 oraz z 2010 r.
Nr 81, poz. 531, Nr 107, poz. 679 i Nr 238, poz. 1578) i art. 25 pkt 4 w zw.
z art. 5 pkt 3, art. 6 ust. 1 i *2 /*6 i art. 25 pkt 12 ustawy z dnia 2 grudnia
2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708) oraz § 4 ust. 1 pkt 2,
§ 5 ust. 1 i 2, § 6 ust. 2 oraz § 8 ust. 1, 3 i 4 uchwały Nr 30/10/VI Naczelnej
Rady Lekarskiej z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu
postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza
i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (Biuletyn NRL z 2010 r. Nr 7) *oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r.
o izbach lekarskich i uchwały nr ... Okręgowej Izby Lekarskiej w ... z dnia ...
(w sprawie upoważnienia Prezydium ORL do działania w imieniu ORL) ...,
po rozpatrzeniu wniosku Pani/Pana ..., obywatela ..., *posiadającego(ej)
zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
posiadającego(ej) tytuł *lekarza /*lekarza dentysty, uzyskany na podstawie
dokumentu potwierdzającego formalne kwalifikacje *lekarza /*lekarza dentysty, określony w art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach
lekarza i lekarza dentysty, wydany w dniu ... przez ..., *zaświadczenie,
o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza
dentysty, postanowienie Ministra Zdrowia o konieczności *odbycia stażu
adaptacyjnego /*złożenia testu umiejętności,
o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza
dentysty, wpisania na listę członków oraz wpisu do okręgowego rejestru
lekarzy i lekarzy dentystów, uchwala się, co następuje:
§ 1.
1. Przyznaje się *lekarzowi /*lekarzowi dentyście ... ograniczone prawo
wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty ... na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
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2. Przyznane ograniczone prawo wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza
dentysty oznacza się numerem ...
*3. Przyznane ograniczone prawo wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty uprawnia do wykonywania zawodu w sposób określony w art. 15 ust. 3a
i 3b ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
celem odbycia stażu adaptacyjnego ustalonego przez Ministra Zdrowia, przez
okres nie dłuższy niż do dnia zakończenia stażu adaptacyjnego.
*3. Przyznane ograniczone prawo wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza
dentysty upoważnia do złożenia testu umiejętności ustalonego przez Ministra
Zdrowia.
§ 2.
1. Przyjmuje się *lekarza ... /*lekarza dentystę ... do Okręgowej Izby Lekarskiej w ... i wpisuje na listę jej członków.
2. Dokonuje się wpisu wymienionego w ust. 1 *lekarza /*lekarza dentystę
do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem ...
§ 3.
Wydaje się dokument *„Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza”
/*„Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”, oznaczony
numerem prawa wymienionym w § 1 i numerem seryjnym ..., z wpisem
urzędowym – „…”.
§ 4.
Ze względu na wyjątkowo waży interes strony, uchwała podlega wykonaniu
z dniem podjęcia.
§ 5.
Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do
Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem *Okręgowej Rady Lekarskiej /*Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w ... terminie 14 dni od jej doręczenia.
§ 6.
Odstępuje się od uzasadnienia uchwały jako uwzględniającej w całości żądanie strony
sekretarz
okręgowej rady lekarskiej
* niepotrzebne skreślić

prezes
okręgowej rady lekarskiej
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Wzór 4

Uchwała nr ...
*Okręgowej Rady Lekarskiej w ...
/*Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w ...
z dnia ...
w sprawie uznania formalnych kwalifikacji *lekarza /*lekarza dentysty,
przyznania prawa wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty,
wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej
oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów
Na podstawie *art. 5 ust. 1 pkt 1 /*art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 3 ust. 3, art. 5
ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3–5, ust. 2, /*art. *5a /*5b, art. 6 ust. 1 i 10 i art. 57
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
(Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz.120,
Nr 40, poz. 323, Nr 76, poz. 641 i Nr 219, poz. 1706 i 1708 oraz z 2010 r.
Nr 81, poz. 531, Nr 107, poz. 679 i Nr 238, poz. 1578) i art. 25 pkt 4 w zw.
z art. 5 pkt 3, art. 6 ust. 1 i *2 /*6 i art. 25 pkt 12 ustawy z dnia 2 grudnia
2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708) oraz § 4 ust. 1 pkt 1,
§ 5 ust. 1 i 2 oraz § 8 uchwały Nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia
3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach
przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz
prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (Biuletyn NRL z 2010 r.
Nr 7) *oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
i uchwały nr ... Okręgowej Izby Lekarskiej w ... z dnia ... (w sprawie upoważnienia Prezydium ORL do działania w imieniu ORL) ...,
wariantowo:
1) po rozpatrzeniu wniosku Pana(i), obywatela ..., *posiadającego(ej) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
posiadającego(ej) dokument potwierdzający formalne kwalifikacje *lekarza
/*lekarza dentysty nr ..., wydany w dniu ... przez ..., oraz odpowiednie
świadectwo, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia
5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
2) po rozpatrzeniu wniosku Pana(i), obywatela ..., *posiadającego(ej) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
posiadającego(ej) dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza
nr …, wydany w dniu … przez …, oraz zaświadczenie, o którym mowa
w art. 5a pkt *1 /*2 /*3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach
lekarza i lekarza dentysty,
3) po rozpatrzeniu wniosku Pana(i), obywatela ..., *posiadającego(ej) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
posiadającego(ej) dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza
dentysty nr …, wydany w dniu … przez …, oraz zaświadczenie, o którym
mowa w art. 5b ust. 1 pkt *1 /*2 /*3 /*4 /*5 ustawy z dnia 5 grudnia
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
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4) po rozpatrzeniu wniosku Pana(i), obywatela ..., *posiadającego(ej) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
posiadającego(ej) dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza
dentysty nr …, wydany w dniu … przez …, oraz zaświadczenia, o których mowa w art. 5b ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.
o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
o uznanie formalnych kwalifikacji *lekarza /*lekarza dentysty, przyznanie
prawa wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty, wpisanie na listę
członków oraz wpis do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów,
uchwala się, co następuje:
§ 1.
Uznaje się kwalifikacje do wykonywania zawodu *lekarza *lekarza dentysty
Panu(i) ... , obywatelowi ...
§ 2.
1. Przyznaje się *lekarzowi /*lekarzowi dentyście ... prawo wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Przyznane prawo wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty oznacza się numerem ...
§ 3.
1. Przyjmuje się *lekarza /*lekarza dentystę ... do Okręgowej Izby Lekarskiej
w ... i wpisuje na listę jej członków.
2. Dokonuje się wpisu wymienionego w ust. 1 *lekarza /*lekarza dentystę
do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem ...
§ 4.
Wydaje się dokument *„Prawo wykonywania zawodu lekarza” /*„Prawo
wykonywania zawodu lekarza dentysty”, oznaczony numerem prawa wymienionym w § 1 i numerem seryjnym ...
§ 5.
Ze względu na wyjątkowo waży interes strony, uchwała podlega wykonaniu
z dniem podjęcia.
§ 6.
Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej
uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem *Okręgowej Rady
Lekarskiej /*Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w ... w terminie 14 dni
od jej doręczenia.
§ 7.
Odstępuje się od uzasadnienia uchwały jako uwzględniającej w całości żądanie strony.
sekretarz
okręgowej rady lekarskiej
* niepotrzebne skreślić

prezes
okręgowej rady lekarskiej
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Wzór 5

Uchwała nr ...
*Okręgowej Rady Lekarskiej w …
/*Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w …
z dnia ...
w sprawie przyznania ograniczonego prawa
wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty
*lekarzowi /*lekarzowi dentyście cudzoziemcowi
w celu odbycia stażu podyplomowego
i złożenia *Lekarskiego Egzaminu Państwowego
/*Lekarsko–Dentystycznego Egzaminu Państwowego,
wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej
oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów
Na podstawie art. 7 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 1–4, 7 i ust. 3 i 5, art. 15
ust. *3e /*3f i art. 57 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach
lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z 2009 r.
Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz.120, Nr 40, poz. 323, Nr 76, poz. 641 i Nr 219,
poz. 1706 i 1708 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 531, Nr 107, poz. 679 i Nr 238,
poz. 1578) i art. 25 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 3, art. 6 ust. 1 i *2 /*6 i art. 25
pkt 12 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219,
poz. 1708) oraz § 4 ust. 1 pkt 2, § 5 ust. 1 i 2, § 6 ust. 1 i 3 oraz § 8 ust. 1,
3 i 4 uchwały Nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 3 września
2010 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (Biuletyn NRL z 2010 r. Nr 7)
*oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
i uchwały nr … Okręgowej Izby Lekarskiej w … z dnia … (w sprawie
upoważnienia Prezydium ORL do działania w imieniu ORL) …, po rozpatrzeniu wniosku Pana(i) ..., obywatela ..., posiadającego(ej) tytuł zawodowy
*lekarza /*lekarza dentysty, uzyskany na podstawie dyplomu nr ..., wydanego w dniu ... przez..., *uznanego za równoważny z tytułem zawodowym
*lekarza /*lekarza dentysty nadawanym przez wyższe uczelnie medyczne
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów oraz posiadającego(ej)
wariantowo:
1) zezwolenie na osiedlenie się *, wydane w dniu … przez …, *status
uchodźcy nadany w Rzeczpospolitej Polskiej w dniu … przez …,*Kartę
Polaka nr … wydaną przez …
2) *wizę uprawniającą do wielokrotnego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej /*zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony /*zgodę
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na pobyt tolerowany /*decyzję o udzieleniu ochrony uzupełniającej nr ...,
wydane(ą) przez ... w dniu ... oraz zezwolenie Ministra Zdrowia nr ...
z dnia ... na odbycie stażu podyplomowego w ...,
o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza
dentysty, wpisanie na listę członków oraz wpis do okręgowego rejestru lekarzy
i lekarzy dentystów, uchwala się, co następuje:
§ 1.
1. Przyznaje się *lekarzowi /*lekarzowi dentyście cudzoziemcowi ... ograniczone prawo wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ważne do dnia …
2. Przyznane ograniczone prawo wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza
dentysty oznacza się numerem ...
*3. Przyznane ograniczone prawo wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza
dentysty uprawnia do wykonywania zawodu w sposób określony w art. 15
ust. 3a–3c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza
dentysty, celem odbycia stażu podyplomowego *i złożenia *Lekarskiego
Egzaminu Państwowego /*Lekarsko–Dentystycznego Egzaminu Państwowego przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia przyznania ograniczonego
prawa wykonywania zawodu, do dnia …
*3. Przyznane ograniczone prawo wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza
dentysty uprawnia do wykonywania zawodu w sposób określony w art. 15
ust. 3a–3c i 3f ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, celem odbycia stażu podyplomowego *i złożenia *Lekarskiego Egzaminu Państwowego /*Lekarsko–Dentystycznego Egzaminu
Państwowego do dnia…
§ 2.
1. Przyjmuje się *lekarza /*lekarza dentystę cudzoziemca ... do Okręgowej
Izby Lekarskiej w ... i wpisuje na listę jej członków.
2. Dokonuje się wpisu wymienionego w ust. 1 *lekarza /*lekarza dentysty
cudzoziemca do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów pod
numerem ...
§ 3.
wariantowo:
1) Wydaje się dokument *„Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza” /*„Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”,
oznaczony numerem prawa wymienionym w § 1 i numerem seryjnym ...
2) Wydaje się dokument *„Ograniczonego prawa wykonywania zawodu
lekarza” /*„Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”,
oznaczony numerem prawa wymienionym w § 1 i numerem seryjnym ...,
z wpisem urzędowym – „...”.
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§ 4.
Ze względu na wyjątkowo waży interes strony, uchwała podlega wykonaniu
z dniem podjęcia.
§ 5.
Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały
do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem *Okręgowej Rady Lekarskiej /*Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w … w terminie 14 dni od
jej doręczenia.
§ 6.
Odstępuje się od uzasadnienia uchwały jako uwzględniającej w całości żądanie strony.
sekretarz
okręgowej rady lekarskiej
* niepotrzebne skreślić

prezes
okręgowej rady lekarskiej
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Wzór 6

Uchwała nr ...
*Okręgowej Rady Lekarskiej w …
/*Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w …
z dnia ...
w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu *lekarza /*lekarza dentysty
*lekarzowi /*lekarzowi dentyście cudzoziemcowi,
wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej
oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów
Na podstawie art. 7 ust. 1, 3 i 5 i art. 57 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136,
poz. 857, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz.120, Nr 40, poz. 323, Nr 76,
poz. 641 i Nr 219, poz. 1706 i 1708 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 531, Nr 107,
poz. 679 i Nr 238, poz. 1578) i art. 25 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 3, art. 6 ust. 1
i *2 /*6 i art. 25 pkt 12 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
(Dz. U. Nr 219, poz. 1708) oraz § 4 ust. 1 pkt 1, § 5 ust. 1 i 2, § 6 ust. 4–7,
*§ 7 pkt *1 /*2 oraz § 8 ust. 1, 3 i 4 uchwały Nr 30/10/VI Naczelnej Rady
Lekarskiej z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (Biuletyn
NRL z 2010 r. Nr 7) *oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r.
o izbach lekarskich i uchwały nr … Okręgowej Izby Lekarskiej w … z dnia
… (w sprawie upoważnienia Prezydium ORL do działania w imieniu ORL) …,
po rozpatrzeniu wniosku Pana(i) ..., obywatela ..., który(a) ukończył(a) staż
podyplomowy *i złożył(a) *Lekarski Egzamin Państwowy /*Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy oraz posiadającego(ej) wizę uprawniającą do
wielokrotnego wyjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej *zezwolenie
na zamieszkanie na czas oznaczony /*zezwolenie na osiedlenie się /*status
uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej /*zgody na pobyt tolerowany
/*decyzję o udzieleniu ochrony uzupełniającej nr ..., wydane(ą) w dniu …
przez …, o przyznanie prawa wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty, wpisanie na listę członków oraz wpis do okręgowego rejestru lekarzy
i lekarzy dentystów, uchwala się, co następuje:
§ 1.
1. Przyznaje się *lekarzowi /*lekarzowi dentyście cudzoziemcowi ... prawo
wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ważne do dnia ... .
2. Przyznane prawo wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty oznacza się numerem ...
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§ 2.
1. Przyjmuje się *lekarza /*lekarza dentystę cudzoziemca ... do Okręgowej
Izby Lekarskiej w ... i wpisuje na listę jej członków.
2. Dokonuje się wpisu wymienionego w ust. 1 *lekarza /*lekarza dentystę
cudzoziemca do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów pod
numerem ...
§ 3.
Wydaje się dokument *„Prawo wykonywania zawodu lekarza” /*„Prawo
wykonywania zawodu lekarza dentysty”, oznaczony numerem prawa wymienionym w § 1 i numerem seryjnym ..., *z wpisem urzędowym – „...”.
§ 4.
Ze względu na wyjątkowo waży interes strony, uchwała podlega wykonaniu
z dniem podjęcia.
§ 5.
Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej
uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem *Okręgowej Rady
Lekarskiej /*Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w… w terminie 14 dni
od jej doręczenia.
§ 6.
Odstępuje się od uzasadnienia uchwały jako uwzględniającej w całości żądanie strony
sekretarz
okręgowej rady lekarskiej
* niepotrzebne skreślić

prezes
okręgowej rady lekarskiej
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Wzór 7

Uchwała nr ...
*Okręgowej Rady Lekarskiej w …
/*Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w …
z dnia ...
w sprawie ponownego przyznania prawa
wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty
*lekarzowi /*lekarzowi dentyście cudzoziemcowi
posiadającemu prawo wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty
przyznane na czas określony i dokonania ponownego wpisu
do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów
Na podstawie art. 7 ust. 1, 3 i 5 i art. 57 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136,
poz. 857, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz.120, Nr 40, poz. 323, Nr 76,
poz. 641 i Nr 219, poz. 1706 i 1708 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 531, Nr 107,
poz. 679 i Nr 238, poz. 1578) i art. 25 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 3, art. 6 ust. 1
i *2 /*6 i art. 25 pkt 12 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
(Dz. U. Nr 219, poz. 1708) oraz § 4 ust. 1 pkt 1, § 5 ust. 1 i 2, § 6 ust. 4–7,
*§ 7 pkt *1 /*2 oraz § 8 ust. 1, 3 i 4 uchwały Nr 30/10/VI Naczelnej Rady
Lekarskiej z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza
i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów
(Biuletyn NRL z 2010 r. Nr 7) *oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia
2009 r. o izbach lekarskich i uchwały nr … Okręgowej Izby Lekarskiej w …
z dnia … (w sprawie upoważnienia Prezydium ORL do działania w imieniu
ORL) …, po rozpatrzeniu wniosku Pana(i) ..., obywatela ..., który(a) ukończył
staż podyplomowy *i złożył(a) *Lekarski Egzamin Państwowy /*LekarskoDentystyczny Egzamin Państwowy oraz posiadającego(ej) wizę uprawniającą
do wielokrotnego wyjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej *zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony /*zezwolenie na osiedlenie się /*status
uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej /*zgody na pobyt tolerowany
/*decyzję o udzieleniu ochrony uzupełniającej nr ..., wydane(ą) w dniu …
przez …, o przyznanie prawa wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty, wpisanie na listę członków oraz wpis do okręgowego rejestru lekarzy
i lekarzy dentystów, uchwala się, co następuje:
§ 1.
1. Z dniem ... przyznaje się *lekarzowi /*lekarzowi dentyście cudzoziemcowi ... ponownie prawo wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ważne do dnia ...
2. Przyznane ponownie prawo wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza
dentysty oznacza się dotychczasowym numerem ...
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§ 2.
1. Dokonuje się ponownie wpisu wymienionego w ust. 1 *lekarza /*lekarza
dentysty cudzoziemca do rejestru Okręgowej Izby Lekarskiej w ... pod
dotychczasowym numerem ...
2. Do *„Prawa wykonywania zawodu lekarza” /*”Prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty” dokonuje się ponownie wpisu urzędowego – „...”.
§ 3.
Ze względu na wyjątkowo waży interes strony, uchwała podlega wykonaniu
z dniem podjęcia.
§ 4.
Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały
do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem *Okręgowej Rady Lekarskiej /*Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w … w terminie 14 dni od
jej doręczenia.
§ 5.
Odstępuje się od uzasadnienia uchwały jako uwzględniającej w całości żądanie strony
sekretarz
okręgowej rady lekarskiej
* niepotrzebne skreślić

prezes
okręgowej rady lekarskiej
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Wzór 8

Uchwała nr ...
*Okręgowej Rady Lekarskiej w …
/*Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w …
z dnia ...
w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu *lekarza /*lekarza dentysty
*lekarzowi /*lekarzowi dentyście cudzoziemcowi
w celu *odbycia kształcenia podyplomowego
/*odbycia studiów w celu uzyskania stopnia naukowego
/*uczestniczenia w badaniach naukowych
/*uczestniczenia w pracach rozwojowych,
wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej
oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów
Na podstawie art. 7 ust. 1a, 1b, 3 i 5 i art. 57 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136,
poz. 857, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz.120, Nr 40, poz. 323, Nr 76,
poz. 641 i Nr 219, poz. 1706 i 1708 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 531, Nr 107,
poz. 679 i Nr 238, poz. 1578) i art. 25 pkt 4 zw. z art. 5 pkt 3, art. 6 ust. 1 i *2
/*6 i art. 25 pkt 12 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U.
Nr 219, poz. 1708) oraz § 4 ust. 1 pkt 1, § 5 ust. 1 i 2, § 6 ust. 4–7, *§ 7 pkt
*1 /*2 oraz § 8 ust. 1, 3 i 4 uchwały Nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej
z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w
sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty
oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (Biuletyn NRL z 2010 r.
Nr 7) *oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
i uchwały nr ... Okręgowej Izby Lekarskiej w ... z dnia ... (w sprawie upoważnienia Prezydium ORL do działania w imieniu ORL) ..., po rozpatrzeniu wniosku
Pana(i) ..., obywatela ..., który(a) ukończył(a) staż podyplomowy *i złożył(a)
*Lekarski Egzamin Państwowy /*Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy
oraz posiadającego(ej) *zezwolenie Ministra Zdrowia nr ..., wydane w dniu ...,
na odbycie szkolenia podyplomowego /*zgodę podmiotu na odbycie studiów
podyplomowych /*studiów w celu uzyskania stopnia naukowego oraz wizę
uprawniającą do wielokrotnego wyjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
/*zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony /*zezwolenie na osiedlenie
się /*status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej /*zgody na pobyt
tolerowany /*decyzję o udzieleniu ochrony uzupełniającej nr ..., wydane(ą)
w dniu ... przez ..., o przyznanie prawa wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza
dentysty, wpisanie na listę członków oraz wpis do okręgowego rejestru lekarzy
i lekarzy dentystów, celem odbycia *szkolenia podyplomowego /*studiów
w celu uzyskania stopnia naukowego /*uczestniczenia w badaniach naukowych
/*uczestniczenia w pracach rozwojowych, uchwala się, co następuje:
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§ 1.
1. Przyznaje się *lekarzowi /*lekarzowi dentyście cudzoziemcowi ... prawo
wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, ważne do dnia ..., wyłącznie w celu *odbycia szkolenia podyplomowego /*studiów w celu uzyskania stopnia naukowego
/*uczestniczenia w badaniach naukowych /*uczestniczenia w pracach
rozwojowych w ... .
2. Przyznane prawo wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty oznacza się numerem ...
3. Przyznane prawo wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty
upoważnia do wykonywania zawodu w ..., wyłącznie w celu określonym
w ust. 1.
§ 2.
1. Przyjmuje się *lekarza /*lekarza dentystę cudzoziemca ... do Okręgowej
Izby Lekarskiej w ... i wpisuje się na listę jej członków.
2. Dokonuje się wpisu wymienionego w ust. 1 *lekarza /*lekarza dentystę
cudzoziemca do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów pod
numerem ...
§ 3.
Wydaje się dokument *„Prawo wykonywania zawodu lekarza” /*„Prawo
wykonywania zawodu lekarza dentysty”, oznaczony numerem prawa wymienionym w § 1 ust. 2 i numerem seryjnym ..., *z wpisem urzędowym – „...”.
§ 4.
Ze względu na wyjątkowo waży interes strony, uchwała podlega wykonaniu
z dniem podjęcia.
§ 5.
Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały
do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem *Okręgowej Rady Lekarskiej /*Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w … w terminie 14 dni od
jej doręczenia.
§ 6.
Odstępuje się od uzasadnienia uchwały jako uwzględniającej w całości żądanie strony.
sekretarz
okręgowej rady lekarskiej
* niepotrzebne skreślić

prezes
okręgowej rady lekarskiej
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Wzór 9

Uchwała nr .......
*Okręgowej Rady Lekarskiej w …
/*Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w …
z dnia ..
w sprawie ponownego przyznania prawa wykonywania
zawodu *lekarza /*lekarza dentysty
*lekarzowi /*lekarzowi dentyście cudzoziemcowi
w celu *odbycia kształcenia podyplomowego
/*odbycia studiów w celu uzyskania stopnia naukowego
/*uczestniczenia w badaniach naukowych
/*uczestniczenia w pracach rozwojowych,
posiadającemu prawo wykonywania
zawodu *lekarza /*lekarza dentysty
wydane na czas określony i dokonania ponownego wpisu
do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów
Na podstawie art. 7 ust. 1a, 1b, 3 i 5 i art. 57 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136,
poz. 857, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz.120, Nr 40, poz. 323, Nr 76,
poz. 641 i Nr 219, poz. 1706 i 1708 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 531, Nr 107,
poz. 679 i Nr 238, poz. 1578) i art. 25 pkt 4 zw. z art. 5 pkt 3, art. 6 ust. 1
i *2 /*6 i art. 25 pkt 12 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
(Dz. U. Nr 219, poz. 1708) oraz § 4 ust. 1 pkt 1, § 5 ust. 1 i 2, § 6 ust. 4–7,
*§ 7 pkt *1 /*2 oraz § 8 ust. 1, 3 i 4 uchwały Nr 30/10/VI Naczelnej Rady
Lekarskiej z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (Biuletyn
NRL z 2010 r. Nr 7) *oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r.
o izbach lekarskich i uchwały nr … Okręgowej Izby Lekarskiej w … z dnia …
(w sprawie upoważnienia Prezydium ORL do działania w imieniu ORL) …,
po rozpatrzeniu wniosku Pana(i) …, obywatela …, posiadającego(ej) prawo
wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty nr …, wydane w dniu …
przez …, ważne do dnia …, będącego(ej) członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej w … i wpisanego(ej) do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem …, oraz posiadającego(ej) *zezwolenie Ministra Zdrowia
nr …, wydane w dniu …, na odbycie szkolenia podyplomowego /*zgodę
podmiotu na odbycie studiów podyplomowych /*studiów w celu uzyskania
stopnia naukowego oraz *wizę uprawniającą do wielokrotnego wyjazdu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej /*zezwolenie na zamieszkanie na czas
oznaczony /*zezwolenie na osiedlenie się /*status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej /*zgody na pobyt tolerowany /*decyzję o udzieleniu
ochrony uzupełniającej nr …, wydane(ą) w dniu … przez …, o przyznanie
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prawa wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty, wpisanie na listę
członków oraz wpis do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów,
celem odbycia *szkolenia podyplomowego /*studiów w celu uzyskania stopnia naukowego /*uczestniczenia w badaniach naukowych /*uczestniczenia
w pracach rozwojowych, uchwala się, co następuje:
1.

2.
3.

1.
2.

§ 1.
Przyznaje się *lekarzowi /*lekarzowi dentyście cudzoziemcowi ... ponownie prawo wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej, ważne do dnia ..., wyłącznie w celu *odbycia
szkolenia podyplomowego /*studiów w celu uzyskania stopnia naukowego /*uczestniczenia w badaniach naukowych /*uczestniczenia w pracach
rozwojowych w ...
Przyznane prawo wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty oznacza się dotychczasowym numerem ...
Przyznane prawo wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty
upoważnia do wykonywania zawodu w ..., wyłącznie w celu określonym
w ust. 1.
§ 2.
Dokonuje się ponownie wpisu wymienionego w ust. 1 *lekarza /*lekarza
dentystę cudzoziemca do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów
pod numerem ... .
Do *„Prawa wykonywania zawodu lekarza” /*„Prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty” dokonuje się ponownie wpisu urzędowego – „…”.

§ 3.
Ze względu na wyjątkowo waży interes strony, uchwała podlega wykonaniu
z dniem podjęcia.
§ 4.
Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały
do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem *Okręgowej Rady Lekarskiej /*Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w … w terminie 14 dni od
jej doręczenia.
§ 5.
Odstępuje się od uzasadnienia uchwały jako uwzględniającej w całości żądanie strony
sekretarz
okręgowej rady lekarskiej
* niepotrzebne skreślić

prezes
okręgowej rady lekarskiej
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Wzór 10

Uchwała nr ...
*Okręgowej Rady Lekarskiej w ...
/*Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w ...
z dnia ...
w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu *lekarza /*lekarza dentysty
*lekarzowi /*lekarzowi dentyście cudzoziemcowi
posiadającemu dotychczas prawo wykonywania
zawodu *lekarza /*lekarza dentysty
przyznane na czas określony
w celu *odbycia kształcenia podyplomowego
/*odbycia studiów w celu uzyskania stopnia naukowego
/*uczestniczenia w badaniach naukowych
/*uczestniczenia w pracach rozwojowych i dokonania ponownego wpisu
do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów
Na podstawie art. 7 ust. 1a, 1b, 3 i 5 i art. 57 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136,
poz. 857, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz.120, Nr 40, poz. 323, Nr 76,
poz. 641 i Nr 219, poz. 1706 i 1708 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 531 i Nr 107,
poz. 679 i Nr 238, poz. 1578) i art. 25 pkt 4 zw. z art. 5 pkt 3, art. 6 ust. 1
i *2 /*6 i art. 25 pkt 12 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
(Dz. U. Nr 219, poz. 1708) oraz § 4 ust. 1 pkt 1, § 5 ust. 1 i 2, § 6 ust. 4–7,
*§ 7 pkt *1 /*2 oraz § 8 ust. 1, 3 i 4 uchwały Nr 30/10/VI Naczelnej Rady
Lekarskiej z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (Biuletyn
NRL z 2010 r. Nr 7) *oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r.
o izbach lekarskich i uchwały nr ... Okręgowej Izby Lekarskiej w ... z dnia ...
(w sprawie upoważnienia Prezydium ORL do działania w imieniu ORL) ...,
po rozpatrzeniu wniosku Pana(i) ..., obywatela ..., posiadającego(ej) prawo
wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty nr ..., wydane w dniu ...
przez ..., ważne do dnia ..., będącego(ej) członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej w ... i wpisanego(ej) do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów
pod numerem ..., oraz posiadającego(ej) *zezwolenie Ministra Zdrowia nr ...,
wydane w dniu ..., na odbycie szkolenia podyplomowego /*zgodę podmiotu
na odbycie studiów podyplomowych /*studiów w celu uzyskania stopnia naukowego oraz *wizę uprawniającą do wielokrotnego wyjazdu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej /*zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony
/*zezwolenie na osiedlenie się /*status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej
Polskiej /*zgody na pobyt tolerowany /*decyzję o udzieleniu ochrony uzupełniającej nr ..., wydane(ą) w dniu ... przez ..., o przyznanie prawa wykonywania
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zawodu *lekarza /*lekarza dentysty, wpisanie na listę członków oraz wpis do
okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów, celem odbycia *szkolenia
podyplomowego /*studiów w celu uzyskania stopnia naukowego /*uczestniczenia w badaniach naukowych /*uczestniczenia w pracach rozwojowych,
uchwala się, co następuje:
§ 1.
1. Przyznaje się *lekarzowi /*lekarzowi dentyście cudzoziemcowi ... prawo
wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z dniem ... ważne do dnia ...
2. Przyznane ponownie prawo wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza
dentysty oznacza się dotychczasowym numerem ...
§ 2.
1. Dokonuje się ponownie wpisu wymienionego w ust. 1 *lekarza /*lekarza
dentysty cudzoziemca do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów
pod dotychczasowym numerem ...
2. Wydaje się nowy dokument *„Prawo wykonywania zawodu lekarza”
/*„Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” oznaczony numerem
prawa wymienionym w § 1 i numerem seryjnym …, z wpisem urzędowym – „...”.
3. Przekazuje się informację o uzyskaniu prawa wykonywania zawodu *lekarza
/*lekarza dentysty na podstawie art. 7 ust. 1, 3 i 5 ustawy o zawodach lekarza
i lekarza dentysty Ministrowi Zdrowia, Centrum Zdrowia Publicznego w …,
podmiotowi, w którym *lekarz /*lekarz dentysta … dotychczas wykonywał
zawód.
§ 3.
Uchyla się uchwałę nr … *Okręgowej Rady Lekarskiej w … /*Prezydium
Okręgowej Rady Lekarskiej w … z dnia …
§ 4.
Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały
do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem *Okręgowej Rady Lekarskiej /*Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w … w terminie 14 dni od
jej doręczenia.
§ 5.
Odstępuje się od uzasadnienia uchwały jako uwzględniającej w całości żądanie strony.
sekretarz
okręgowej rady lekarskiej
* niepotrzebne skreślić

prezes
okręgowej rady lekarskiej
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Wzór 11

Uchwała nr ...
*Okręgowej Rady Lekarskiej w …
/*Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w …
z dnia ...
w sprawie przyznania *ograniczonego prawa
wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty
/*prawa wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty
*lekarzowi /*lekarzowi dentyście, który uzyskał obywatelstwo polskie
Na podstawie

wariantowo:
1) art. 5 ust. 1, 2 i 5, art. 6 ust. 6 i 10
2) art. 5 ust. 1–3, art. 6 ust. 1 i 10
i art. 57 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z 2009 r. Nr 6, poz. 33,
Nr 22, poz.120, Nr 40, poz. 323, Nr 76, poz. 641 i Nr 219, poz. 1706 i 1708
oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 531, Nr 107, poz. 679 i Nr 238, poz. 1578), art. 25
pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 3 i art. 25 pkt 12 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r.
o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708) oraz
wariantowo:
1) § 4 ust. 1 pkt 2, § 5 ust. 1 i 2, § 6 ust. 1, § 8 ust. 1
2) § 4 ust. 1 pkt 1, § 5 ust. 1 i 2, /*§ 7 pkt *1 /*2 /*3, § 8 ust. 1
uchwały Nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 3 września 2010 r.
w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania
prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia
rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (Biuletyn NRL z 2010 r. Nr 7) *oraz
art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich i uchwały
nr … Okręgowej Izby Lekarskiej w … z dnia … (w sprawie upoważnienia
Prezydium ORL do działania w imieniu ORL) …, w związku z postanowieniem Prezydenta RP z dnia ... o nadaniu obywatelstwa polskiego Panu(i) ...,
będącego(ej) członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej w ... i wpisanego(ej) do
okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem ..., po rozpatrzeniu wniosku ww. *lekarza /*lekarza dentysty, o przyznanie
wariantowo:
1) ograniczonego prawa wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza den
tysty,
2) prawa wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty,
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zgodnie z posiadanym obywatelstwem, uchwala się, co następuje:
*§ 1.
wariantowo:

*1)
1. Przyznaje się *lekarzowi /*lekarzowi dentyście ... ograniczone prawo
wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Przyznane ograniczone prawo wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza
dentysty, oznacza się dotychczasowym numerem ...
3. Przyznane ograniczone prawo wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty upoważnia do wykonywania zawodu w sposób określony
w art. 15 ust. 3a i 3b ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza
i lekarza dentysty, celem odbycia stażu podyplomowego i złożenia *Lekarskiego Egzaminu Państwowego /*Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu
Państwowego, przez okres nie dłuższy niż …
*2)
1. Przyznaje się *lekarzowi /*lekarzowi dentyście ... prawo wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Przyznane prawo wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty,
oznacza się dotychczasowym numerem ...
§ 2.
Wydaje się ponownie dokument *„Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza” /*„Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”
*„Prawo wykonywania zawodu lekarza” /*„Prawo wykonywania zawodu
lekarza dentysty”, oznaczone dotychczasowym numerem prawa i numerem
seryjnym ...
§ 3.
Traci moc uchwała *Okręgowej Rady Lekarskiej /*Prezydium Okręgowej
Rady Lekarskiej Nr ... z dnia ... w sprawie ...
§ 4.
Ze względu na wyjątkowo waży interes strony, uchwała podlega wykonaniu
z dniem podjęcia.
§ 5.
Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uch
wały do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem *Okręgowej Rady
Lekarskiej /*Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w terminie 14 dni od
jej doręczenia.
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§ 6.
Odstępuje się od uzasadnienia uchwały jako uwzględniającej w całości żądanie strony.
sekretarz
okręgowej rady lekarskiej
* niepotrzebne skreślić

prezes
okręgowej rady lekarskiej
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Wzór 12

Uchwała nr ...
*Okręgowej Rady Lekarskiej w …
/*Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w …
z dnia ...
w sprawie wpisania *lekarza /*lekarza dentysty
na listę członków okręgowej izby lekarskiej
i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów
oraz wydania nowego dokumentu
uprawniającego do wykonywania zawodu
w związku *z podjęciem wykonywania zawodu
/*z uzyskaniem uprawnienia
do wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 6 *ust. 4 pkt 2 /*ust. 5 i art. 25 pkt 12 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708), art. 63
ustawy z dnia 5 grudnia ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
(Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120,
Nr 40, poz. 323, Nr 76, poz. 641 i Nr 219, poz. 1706 i 1708 oraz z 2010 r.
Nr 81, poz. 531, Nr 107, poz. 679 i Nr 238, poz. 1578) i § 26 ust. 3 uchwały
Nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 3 września 2010 r. w sprawie
szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy
i lekarzy dentystów (Biuletyn NRL z 2010 r. Nr 7) *oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich i uchwały nr … Okręgowej
Izby Lekarskiej w … z dnia … (w sprawie upoważnienia Prezydium ORL do
działania w imieniu ORL) …,
po rozpatrzeniu wniosku Pana(i) …, posiadającego zaświadczenie o prawie
wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza stomatologa /*lekarza dentysty
numer ..., wydanego w dniu ... przez ..., które straciło ważność z dniem
31 grudnia 2002 r.,
wariantowo:
1) nie wykonującego zawodu na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej od
dnia ...,
2) nadal wykonującego zawód na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
3) którego dane znajdują się w ewidencji Okręgowej Izby Lekarskiej w ...,
o wpisanie na listę członków Okręgowej Izby Lekarskiej w ..., uzyskanie
wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów oraz wydanie
nowego dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu — *„Prawo
wykonywania zawodu lekarza” /*„Prawo wykonywania zawodu lekarza
dentysty”, uchwala się, co następuje:

113

§ 1.
1. Przyjmuje się *lekarza /*lekarza dentystę ..., posiadającego zaświadczenie
o prawie wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza stomatologa /*lekarza
dentysty nr ..., wydane w dniu ... przez ..., do Okręgowej Izby Lekarskiej
w ... i wpisuje na listę jej członków
2. Posiadane prawo wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty,
oznacza się nowym numerem ...
3. Dokonuje się wpisu wymienionego *lekarza /*lekarza dentysty do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem ...
§ 2.
Wydaje się nowy dokument uprawniający do wykonywania zawodu —
*„Prawo wykonywania zawodu lekarza” /*„Prawo wykonywania zawodu
lekarza dentysty”, oznaczony numerem wymienionym w § 1 i numerem
seryjnym ...
§ 3.
Ze względu na wyjątkowo waży interes strony, uchwała podlega wykonaniu
z dniem podjęcia.
§ 4.
Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały
do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem *Okręgowej Rady Lekarskiej
/*Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w terminie 14 dni od jej dorę
czenia.
§ 5.
Odstępuje się od uzasadnienia uchwały jako uwzględniającej w całości żądanie strony.
sekretarz
okręgowej rady lekarskiej
* niepotrzebne skreślić

prezes
okręgowej rady lekarskiej
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Wzór 13

Uchwała nr ...
*Okręgowej Rady Lekarskiej w …
/*Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w …
z dnia ...
w sprawie wpisania *lekarza /*lekarza dentysty
na listę członków okręgowej izby lekarskiej
i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów
w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej
Na podstawie *art. 6 ust. *2 /*6 i art. 25 pkt 12 ustawy z dnia 2 grudnia
2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708) i § 4 ust. 1 pkt 4
uchwały Nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 3 września 2010 r.
w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania
prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia
rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (Biuletyn NRL z 2010 r. Nr 7) *oraz
art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich i uchwały
nr … Okręgowej Izby Lekarskiej w … z dnia … (w sprawie upoważnienia
Prezydium ORL do działania w imieniu ORL) …,
po rozpatrzeniu wniosku *lekarza /*lekarza dentysty …, członka Okręgowej
Izby Lekarskiej w ..., wpisanego do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy
dentystów pod numerem ...,
o przeniesienie i wpisanie na listę członków Okręgowej Izby Lekarskiej w ...
oraz uzyskanie wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów,
uchwala się, co następuje:
§ 1.
1. Przyjmuje się *lekarza /*lekarza dentystę ... do Okręgowej Izby Lekarskiej
w ... i wpisuje na listę jej członków.
2. Dokonuje się wpisu wymienionego *lekarza /*lekarza dentysty do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem ...
§ 2.
Powiadamia się Okręgową Radę Lekarską w ... o podjęciu niniejszej uchwały.
§ 3.
Ze względu na wyjątkowo waży interes strony, uchwała podlega wykonaniu
z dniem podjęcia.
§ 4.
Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały
do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem *Okręgowej Rady Lekarskiej /*Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w … w terminie 14 dni od
jej doręczenia.
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§ 5.
Odstępuje się od uzasadnienia uchwały jako uwzględniającej w całości żądanie strony
sekretarz
okręgowej rady lekarskiej
* niepotrzebne skreślić

prezes
okręgowej rady lekarskiej
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Wzór 14

Uchwała nr ...
*Okręgowej Rady Lekarskiej w …
/*Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w …
z dnia ...
w sprawie zobowiązania *lekarza *lekarza dentysty
do odbycia przeszkolenia
w związku ze stwierdzeniem przerwy w wykonywaniu zawodu
Na podstawie art. 11 ust. 5 w zw. z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136,
poz. 857, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz.120, Nr 40, poz. 323, Nr 76,
poz. 641 i Nr 219, poz. 1706 i 1708 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 531, Nr 107,
poz. 679 i Nr 238, poz. 1578) i § 4 ust. 1 pkt 6, § 17 ust. 3–6 uchwały
Nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 3 września 2010 r. w sprawie
szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy
i lekarzy dentystów (Biuletyn NRL z 2010 r. Nr 7) *oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich i uchwały nr … Okręgowej
Izby Lekarskiej w … z dnia … (w sprawie upoważnienia Prezydium ORL do
działania w imieniu ORL) …,
wariantowo:
1) w związku ze złożeniem oświadczenia o zamiarze podjęcia wykonywania
zawodu z dniem ... przez *lekarza /*lekarza dentystę ..., posiadającego
prawo wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty, oznaczone
numerem ..., wpisanego do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem ..., który *zaprzestał wykonywania zawodu na czas
nieokreślony z dniem ... /*miał zawieszone prawo wykonywania zawodu
do dnia …,
2) w związku ze stwierdzeniem przez komisję ds. rejestracji przerwy w wykonywaniu zawodu od dnia ..., przez *lekarza /*lekarza dentystę, który
zamierza nadal wykonywać zawód, posiadającego prawo wykonywania
zawodu *lekarza /*lekarza dentysty oznaczone numerem ..., wpisanego
do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem ...,
uwzględniając stanowisko komisji ds. kształcenia i wniosek komisji ds. rejestracji o zobowiązanie *lekarza /*lekarza dentysty do odbycia przeszkolenia,
uchwala się, co następuje:
§ 1.
1. Stwierdza się niewykonywanie zawodu przez *lekarza /*lekarza dentystę ...
przez okres dłuższy niż 5 lat.
2. Zobowiązuje się *lekarza /*lekarza dentystę ... do odbycia przeszkolenia
przez okres ... w ... zgodnie z następującym programem ...
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3. Dokonuje się wpisu urzędowego do dokumentu *„Prawo wykonywania
zawodu lekarza” /*„Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” i do
okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów o następującej treści:
„Na podstawie uchwały Nr … *Okręgowej Rady Lekarskiej /*Prezydium
Okręgowej Rady Lekarskiej w ... z dnia ..., prawo wykonywania zawodu
*lekarza /*lekarza dentysty nr ... uprawnia Pana(ią) ... do wykonywania
zawodu *lekarza /*lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
w celu odbycia przeszkolenia ustalonego ww. uchwałą *Okręgowej Rady
Lekarskiej /*Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w ... w okresie …
w …”.
§ 2.
Uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęcia.
§ 3.
Od niniejszej uchwały nie przysługuje odwołanie.
UZASADNIENIE
...
sekretarz
okręgowej rady lekarskiej
* niepotrzebne skreślić

prezes
okręgowej rady lekarskiej
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Wzór 15

Uchwała nr ...
*Okręgowej Rady Lekarskiej w …
/*Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w …
z dnia ...
w sprawie zobowiązania *lekarza /*lekarza dentysty
do odbycia przeszkolenia
w związku ze stwierdzeniem przerwy w wykonywaniu zawodu
*po odbyciu stażu podyplomowego
/*złożeniu Lekarskiego Egzaminu Państwowego
/*Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego
/*zakończeniu stażu adaptacyjnego /*złożeniu testu umiejętności
Na podstawie art. 11 ust. 5 w zw. z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136,
poz. 857, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz.120, Nr 40, poz. 323, Nr 76,
poz. 641 i Nr 219, poz. 1706 i 1708 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 531, Nr 107,
poz. 679 i Nr 238, poz. 1578) i § 4 ust. 1 pkt 6, § 17 ust. 3–6 uchwały
Nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 3 września 2010 r. w sprawie
szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy
i lekarzy dentystów (Biuletyn NRL z 2010 r. Nr 7) *oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich i uchwały nr … Okręgowej
Izby Lekarskiej w … z dnia … (w sprawie upoważnienia Prezydium ORL do
działania w imieniu ORL) …,
w związku ze stwierdzeniem przerwy w wykonywaniu zawodu *po ukończeniu stażu podyplomowego /*złożeniu Lekarskiego Egzaminu Państwowego
/*Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego /*złożeniu stażu adaptacyjnego /*złożeniu testu umiejętności, przez *lekarza /*lekarza dentystę, który
uzyskał prawo wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty, oznaczone
numerem ... i jest wpisany do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów
pod numerem ..., od dnia …
uwzględniając stanowisko komisji ds. kształcenia i wniosek komisji ds. rejestracji o zobowiązanie *lekarza /*lekarza dentysty do odbycia przeszkolenia,
uchwala się, co następuje:
§ 1.
1. Stwierdza się niewykonywanie zawodu przez *lekarza /*lekarza dentystę ...
przez okres dłuższy niż 5 lat.
2. Zobowiązuje się *lekarza /*lekarza dentystę ... do odbycia przeszkolenia
przez okres ... w ... zgodnie z następującym programem ...
3. Dokonuje się wpisu urzędowego do dokumentu *„Prawo wykonywania
zawodu lekarza” /*„Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” i do
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okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów o następującej treści:
„Na podstawie uchwały Nr … *Okręgowej Rady Lekarskiej /*Prezydium
Okręgowej Rady Lekarskiej w ... z dnia ..., prawo wykonywania zawodu
*lekarza /*lekarza dentysty nr ... uprawnia Pana(ią) ... do wykonywania
zawodu *lekarza /*lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
w celu odbycia przeszkolenia ustalonego ww. uchwałą *Okręgowej Rady
Lekarskiej /*Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w ... w okresie …
w … .”.
§ 2.
Uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęcia.
§ 3.
Od niniejszej uchwały nie przysługuje odwołanie.
UZASADNIENIE
...
sekretarz
okręgowej rady lekarskiej
* niepotrzebne skreślić

prezes
okręgowej rady lekarskiej
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Wzór 16

Uchwała nr ...
*Okręgowej Rady Lekarskiej w …
/*Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w …
z dnia ...
w sprawie zobowiązania *lekarza /*lekarza dentysty
do odbycia przeszkolenia
w związku ze stwierdzeniem niepodjęcia wykonywania zawodu
po ukończeniu uczelni medycznej
Na podstawie art. 11 ust. 5 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136,
poz. 857, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz.120, Nr 40, poz. 323, Nr 76,
poz. 641 i Nr 219, poz. 1706 i 1708 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 531, Nr 107,
poz. 679 i Nr 238, poz. 1578) i § 4 ust. 2 pkt 1 i § 17 ust. 1 uchwały
Nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 3 września 2010 r. w sprawie
szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy
i lekarzy dentystów (Biuletyn NRL z 2010 r. Nr 7) *oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich i uchwały nr … Okręgowej
Izby Lekarskiej w … z dnia … (w sprawie upoważnienia Prezydium ORL do
działania w imieniu ORL) …,
po rozpatrzeniu wniosku o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania
zawodu *lekarza /*lekarza dentysty, złożonego przez Pana(i) ..., posiadającego(ej) tytuł *lekarza /*lekarza dentysty, uzyskany na podstawie dyplomu
nr ..., wydanego w dniu ... przez ..., w związku ze stwierdzeniem przez komisję
ds. rejestracji niepodjęcia wykonywania zawodu po ukończeniu uczelni medycznej przez okres dłuższy niż 5 lat oraz uwzględniając stanowisko komisji
ds. kształcenia i wniosek komisji ds. rejestracji o zobowiązanie ww. *lekarza
/*lekarza dentysty do odbycia przeszkolenia, uchwala się, co następuje:
§ 1.
1. Stwierdza się niepodjęcie wykonywania zawodu przez okres dłuższy niż
5 lat od ukończeniu uczelni medycznej przez *lekarza /*lekarza dentystę ...
2. Zobowiązuje się *lekarza /*lekarza dentystę ... do odbycia przeszkolenia
w uczelni medycznej ... przed przyznaniem mu ograniczonego prawa
wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty.
3. Występuje się do uczelni medycznej o ustalenie programu i okresu przeszkolenia oraz potwierdzenia jego ukończenia w zaświadczeniu wydanym
przez dziekana właściwego wydziału tej uczelni.
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§ 2.
Uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęcia.
§ 3.
Od niniejszej uchwały nie przysługuje odwołanie.
UZASADNIENIE
...
sekretarz
okręgowej rady lekarskiej
* niepotrzebne skreślić

prezes
okręgowej rady lekarskiej
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Wzór 17

Uchwała nr ...
*Okręgowej Rady Lekarskiej w ...
/*Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w ...
z dnia ...
w sprawie stwierdzenia odbycia przeszkolenia związanego
z przerwą w wykonywaniu zawodu *lekarza /*lekarza dentysty
przez *lekarza /*lekarza dentystę
po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu
Na podstawie art. 11 ust. 5 w zw. z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136,
poz. 857, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz.120, Nr 40, poz. 323, Nr 76,
poz. 641 i Nr 219, poz. 1706 i 1708 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 531, Nr 107,
poz. 679 i Nr 238, poz. 1578) i § 4 ust. 1 pkt 6 i § 17 ust. *2 /*3 i 4–6
uchwały Nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 3 września 2010 r.
w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania
prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia
rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (Biuletyn NRL z 2010 r. Nr 7) *oraz
art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich i uchwały
nr … Okręgowej Izby Lekarskiej w … z dnia … (w sprawie upoważnienia
Prezydium ORL do działania w imieniu ORL) …,
w związku z powiadomieniem przez *lekarza /*lekarza dentystę ..., zobowiązanego do odbycia przeszkolenia w związku z przerwą w wykonywaniu
zawodu, o ukończeniu przeszkolenia, uwzględniając stanowisko komisji
ds. rejestracji, uchwala się, co następuje.
§ 1.
Stwierdza się odbycie przeszkolenia określonego uchwałą *Okręgowej Rady
Lekarskiej /*Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w ... nr ... z dnia ... przez
*lekarza /*lekarza dentystę ...
§ 2.
Uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęcia.
§ 3.
Od niniejszej uchwały nie przysługuje odwołanie.
sekretarz
okręgowej rady lekarskiej
* niepotrzebne skreślić

prezes
okręgowej rady lekarskiej
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Wzór 18

Uchwała nr ...
*Okręgowej Rady Lekarskiej w ...
*Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w ...
z dnia ...
w sprawie stwierdzenia ukończenia przeszkolenia
przez *lekarza /*lekarza dentystę,
zobowiązanego do odbycia przeszkolenia z powodu niepodjęcia
wykonywania zawodu po ukończeniu uczelni medycznej
Na podstawie art. 11 ust. 5 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136,
poz. 857, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz.120, Nr 40, poz. 323, Nr 76,
poz. 641 i Nr 219, poz. 1706 i 1708 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 531, Nr 107,
poz. 679 i Nr 238, poz. 1578), § 4 ust. 1 pkt 2 i § 17 ust. 1 uchwały
Nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 3 września 2010 r. w sprawie
szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy
i lekarzy dentystów (Biuletyn NRL z 2010 r. Nr 7) *oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich i uchwały nr … Okręgowej
Izby Lekarskiej w … z dnia … (w sprawie upoważnienia Prezydium ORL do
działania w imieniu ORL) …,
w związku ze złożeniem zaświadczenia o ukończeniu przeszkolenia w …
przez *lekarza /*lekarza dentystę …, zobowiązanego(ej) do odbycia przeszkolenia w związku z przerwą w podjęciu wykonywania zawodu *po ukończeniu
wyższej uczelni medycznej, o ukończeniu przeszkolenia, uwzględniając stanowisko komisji ds. rejestracji, uchwala się, co następuje:
§ 1.
Stwierdza się odbycie przeszkolenia ustalonego przez uczelnię medyczną …
przez *lekarza /*lekarza dentystę …
§2
Uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęcia.
§ 3.
Od niniejszej uchwały nie przysługuje odwołanie
sekretarz
okręgowej rady lekarskiej
* niepotrzebne skreślić

prezes
okręgowej rady lekarskiej
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Wzór 19

Uchwała Nr ...
*Okręgowej Rady Lekarskiej w …
/*Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w …
z dnia ...
w sprawie odmowy przyznania
*ograniczonego prawa wykonywania zawodu
*lekarza /*lekarza dentysty
/*prawa wykonywania zawodu
*lekarza /*lekarza dentysty
Na podstawie

wariantowo:
1) art. 5 ust. 1, 2 i 5, art. 6 ust. 6 i 10 *art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 3 ust. 3,
art. 5 ust. 1 pkt 2–5 i ust. 2 i 5, art. 6 ust. 6 i 10
2) art. 5 ust.1 pkt 1, 2 lit. *a /*c, pkt 3–5, ust. 2 i 3, art. 6 ust. 1 i 10 *art. 5
ust.1 pkt 1 w zw. z art. 3 ust. 3, art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. *a /*c, pkt 3–5,
ust. 2 i 3, art. 6 ust. 1 i 10
i art. 57 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z 2009 r. Nr 6, poz. 33,
Nr 22, poz.120, Nr 40, poz. 323, Nr 76, poz. 641 i Nr 219, poz. 1706 i 1708
oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 531, Nr 107, poz. 679 i Nr 238, poz. 1578), art. 25
pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
(Dz. U. Nr 219, poz. 1708) oraz
wariantowo:
1) § 4 ust. 1 pkt 2, § 5 ust. 1 i 2, § 6 ust. 1, *§ 9
2) § 4 ust. 1 pkt 1, § 5 ust. 1 i 2, *§ 7 pkt *1 /*2 /*3, /*§ 9
uchwały Nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 3 września 2010 r.
w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania
prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia
rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (Biuletyn NRL z 2010 r. Nr 7) *oraz
art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich i uchwały
nr … Okręgowej Izby Lekarskiej w … z dnia … (w sprawie upoważnienia
Prezydium ORL do działania w imieniu ORL) …,
wariantowo:
1)* po rozpatrzeniu wniosku Pana(i) ..., *posiadającego(ej) zezwolenie na
pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, posiadającego(ej) tytuł zawodowy *lekarza /*lekarza dentysty, uzyskany na podstawie
dyplomu nr ..., wydanego w dniu ... przez ..., o przyznanie ograniczonego
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prawa wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty, wpisanie na listę
członków i uzyskanie wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy
dentystów,
2)* po rozpatrzeniu wniosku Pana(i) ..., *posiadającego(ej) zezwolenie na
pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, o przyznanie
prawa wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty, wpisanie na listę
członków i uzyskanie wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy
dentystów,
uchwala się, co następuje:

§ 1.
Nie przyznaje się *ograniczonego prawa /*prawa wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej *lekarzowi
/*lekarzowi dentyście ...
§ 2.
Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały
do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem *Okręgowej Rady Lekarskiej /*Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w … w terminie 14 dni od
jej doręczenia.
UZASADNIENIE
...
sekretarz
okręgowej rady lekarskiej
* niepotrzebne skreślić

prezes
okręgowej rady lekarskiej
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Wzór 20

Uchwała nr ...
*Okręgowej Rady Lekarskiej w …
*Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w …
z dnia ...
w sprawie odmowy uznania formalnych kwalifikacji
do wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty
i przyznania prawa wykonywania zawodu
*lekarza /*lekarza dentysty
Na podstawie

wariantowo:
1) *art. 5 ust. 1 /*art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 3 ust. 3 i art. 5 ust. 2 i 3
2) *art. 5 ust. 1–4 /*ust. 1 pkt 1, 3–5, ust. 2 i art. 5c ust. 1 pkt *1 /*2,
art. 6 ust. 1 i 10 i art. 57 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z 2009 r.
Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz.120, Nr 40, poz. 323, Nr 76, poz. 641 i Nr 219,
poz. 1706 i 1708 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 531, Nr 107, poz. 679 i Nr 238,
poz. 1578) i art. 25 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 3, art. 6 ust. 1 i *2 /*6 i art. 25
pkt 12 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219,
poz. 1708) oraz § 4 ust. 1 pkt 1, § 5 ust. 1 i 2, *§ 7 pkt *1 /*2 /*3 oraz § 8
ust. 1, 3 i 4 uchwały Nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 3 września
2010 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia
rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (Biuletyn NRL z 2010 r. Nr 7)
*oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
i uchwały nr … Okręgowej Izby Lekarskiej w … z dnia … (w sprawie upoważnienia Prezydium ORL do działania w imieniu ORL) …,
po rozpatrzeniu wniosku Pana(i) ..., obywatela ..., *posiadającego(ej) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
posiadającego(ej) tytuł zawodowy *lekarza /*lekarza dentysty, uzyskany na
podstawie dyplomu nr ..., wydanego w dniu ... przez ...,
o uznanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza
dentysty, przyznanie prawa wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty,
wpisanie na listę członków oraz wpis do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy
dentystów, uchwala się, co następuje:
§ 1.
1. Nie uznaje się Panu(i) ..., obywatelowi ..., *posiadającego(ej) zezwolenie
na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich formalnych
kwalifikacji do wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty.
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2. Nie przyznaje się *lekarzowi /*lekarzowi dentyście … prawa wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej.
§ 2.
Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały
do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem *Okręgowej Rady Lekarskiej /*Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w … w terminie 14 dni od
jej doręczenia.
UZASADNIENIE
...
sekretarz
okręgowej rady lekarskiej
* niepotrzebne skreślić

prezes
okręgowej rady lekarskiej
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Wzór 21

Uchwała Nr …
*Okręgowej Rady Lekarskiej w …
/*Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w …
z dnia ...
w sprawie odmowy przyznania prawa wykonywania
zawodu *lekarza /*lekarza dentysty,
*wpisania /*ponownego wpisania
na listę członków okręgowej izby lekarskiej
i *wpisu /*ponownego wpisu
do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów
*lekarza /*lekarza dentysty cudzoziemca
Na podstawie
1) *art. 7 ust. 1, 3 i 5,
2) *art. 7 ust. 1a, 1b, 3 i 5,

wariantowo:

art. 57 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z 2009 r. Nr 6, poz. 33,
Nr 22, poz.120, Nr 40, poz. 323, Nr 76, poz. 641 i Nr 219, poz. 1706 i 1708
oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 531, Nr 107, poz. 679 i Nr 238, poz. 1578), art. 25
pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 3, art. 6 ust. 1 i art. 25 pkt 12 ustawy z dnia 2 grudnia
2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708) i § 4 ust. 1 pkt 1, § 5
ust. 1 i 2, § 6 pkt *4 /*5 /*6 /*8 uchwały Nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania
w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza
dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (Biuletyn NRL
z 2010 r. Nr 7) *oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach
lekarskich i uchwały nr ... Okręgowej Izby Lekarskiej w ... z dnia ... (w sprawie
upoważnienia Prezydium ORL do działania w imieniu ORL) ...,
po rozpatrzeniu wniosku *lekarza /*lekarza dentysty... , obywatela ...,
wariantowo:
1) *posiadającego dyplom *lekarza /*lekarza dentysty nr ..., wydany
w dniu ... przez ..., który odbył staż podyplomowy i złożył *Lekarski
Egzamin Państwowy /*Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy,
2) * posiadającego prawo wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty
oznaczone numerem ..., przyznane na podstawie art. ... ustawy o ...
o przyznanie prawa wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty w celu
*odbycia szkolenia zawodowego /*odbycia studiów /*dalszego prowadzenia
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prac naukowych /*prowadzenia prac rozwojowych, wpisanie na listę członków oraz wpis do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów, uchwala
się, co następuje:
§ 1.
Nie przyznaje się prawa wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej *lekarzowi /*lekarzowi dentyście ...
§ 2.
Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały
do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem *Okręgowej Rady Lekarskiej /*Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w … w terminie 14 dni od
jej doręczenia.
UZASADNIENIE
...
sekretarz
okręgowej rady lekarskiej
* niepotrzebne skreślić

prezes
okręgowej rady lekarskiej
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Wzór 22

Uchwała Nr …
*Okręgowej Rady Lekarskiej w …
*Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w …
z dnia …
w sprawie odmowy wpisania *lekarza /*lekarza dentysty …
na listę członków Okręgowej Izby Lekarskiej w …
i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów
Na podstawie art. 6 ust. *2 /*5 /*6 i art. 25 pkt 12 ustawy z dnia z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708), § 4 ust. 1 pkt 3
uchwały Nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 3 września 2010 r.
w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania
prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia
rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (Biuletyn NRL z 2010 r. Nr 7) *oraz
art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich i uchwały
nr … Okręgowej Izby Lekarskiej w … z dnia … (w sprawie upoważnienia
Prezydium ORL do działania w imieniu ORL) …,
po rozpatrzeniu wniosku *lekarza /*lekarza dentysty …, członka Okręgowej
Izby Lekarskiej w …, numer rejestru …, o przeniesienie i wpisanie na listę
członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru
lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w …, uchwala się,
co następuje:
§ 1.
Nie przyjmuje się lekarza /*lekarza dentysty posiadającego prawo wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty, oznaczone numerem …, członka
Okręgowej Izby Lekarskiej w …, nr rejestru …, w poczet członków i odmawia się wpisu na listę członków Okręgowej Izby Lekarskiej w … oraz do
okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów.
§ 2.
Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały
do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem *Okręgowej Rady Lekarskiej /*Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w … terminie 14 dni od jej
doręczenia.
UZASADNIENIE
...
sekretarz
okręgowej rady lekarskiej
* niepotrzebne skreślić

prezes
okręgowej rady lekarskiej
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Wzór 23

Uchwała Nr …
*Okręgowej Rady Lekarskiej w …
*Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w …
z dnia ...
w sprawie wydania duplikatu dokumentu
*„Prawo wykonywania zawodu lekarza”
/*„Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”
*„Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza”
/*„Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”
Na podstawie art. 25 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 3 i art. 25 pkt 12, art. 6 ust. 10
i art. 49 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
(Dz. U. Nr 219, poz. 1708), § 8 ust. 3 i 4 uchwały Nr 30/10/VI Naczelnej
Rady Lekarskiej z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu
postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów
(Biuletyn NRL z 2010 r. Nr 7) *oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia
2009 r. o izbach lekarskich i uchwały nr … Okręgowej Izby Lekarskiej w …
z dnia … (w sprawie upoważnienia Prezydium ORL do działania w imieniu
ORL) …,
na podstawie oświadczenia *lekarza /*lekarza dentysty …, posiadającego
prawo wykonywania zawodu nr …, członka Okręgowej Izby Lekarskiej
w …, numer rejestru ..., o utracie dokumentu *„Prawo wykonywania zawodu
lekarza” /*„Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” *„Ograniczone
prawo wykonywania zawodu lekarza” /*„Ograniczone prawo wykonywania
zawodu lekarza dentysty”, uchwala się, co następuje:
§ 1.
Wydaje się duplikat dokumentu *„Prawo wykonywania zawodu lekarza”
/*„Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” *„Ograniczone prawo
wykonywania zawodu lekarza” /*„Ograniczone prawo wykonywania zawodu
lekarza dentysty”, oznaczony dotychczasowym numerem prawa wykonywania
zawodu *lekarza /*lekarza dentysty … i numerem seryjnym …
§ 2.
Traci ważność dokument *„Prawo wykonywania zawodu lekarza” /*„Prawo
wykonywania zawodu lekarza dentysty” *„Ograniczone prawo wykonywania
zawodu lekarza” /*„Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”, oznaczony numerem seryjnym …, wydany w dniu …, na podstawie
uchwały *Okręgowej Rady Lekarskiej w … /*Prezydium Okręgowej Rady
Lekarskiej w … z dnia … w sprawie …
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§ 3.
1. Dokonuje się zmiany numeru seryjnego dokumentu, o którym mowa w § 2,
i dokonuje adnotacji o wydaniu duplikatu wymienionego dokumentu w okręgowym rejestrze lekarzy i lekarzy dentystów
2. Przekazuje się informację o zmianie danych dotyczących numeru seryjnego dokumentu do Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów
Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 4.
Uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęcia.
§ 5.
Od niniejszej uchwały nie przysługuje odwołanie.
sekretarz
okręgowej rady lekarskiej
* niepotrzebne skreślić

prezes
okręgowej rady lekarskiej
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Załącznik Nr 6 do regulaminu

Wzory wpisów urzędowych do
„Prawa wykonywania zawodu lekarza”,
„Prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty”
„Ograniczonego
prawa wykonywania zawodu lekarza”,
i „Ograniczonego
prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty”
1. Treść wpisu urzędowego dotyczącego terminu ważności ograniczonego
prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty
Na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.)
przyznane ograniczone prawo wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty traci ważność z dniem zakończenia stażu podyplomowego lub złożenia
*Lekarskiego Egzaminu Państwowego /*Lekarsko–Dentystycznego Egzaminu
Państwowego, jeżeli egzamin niezostał złożony przed ukończeniem stażu podyplomowego, albo z upływem 5 lat od dnia jego przyznania, tj. z dniem ...
data
podpis

pieczęć okrągła

Na podstawie art. 5c i art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach
lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.)
przyznane ograniczone prawo wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty upoważnia do *odbycia stażu adaptacyjnego /*złożenia testu umiejętności,
ustalonego przez Ministra Zdrowia i traci ważność z dniem *zakończenia
stażu adaptacyjnego /*złożenia testu umiejętności.
data
podpis

pieczęć okrągła
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2. Treść wpisu urzędowego dotyczącego ograniczenia cudzoziemca w wykonywaniu zawodu lekarza lub lekarza dentysty
Na podstawie uchwały Nr ... *Okręgowej Rady Lekarskiej /*Prezydium
Okręgowej Rady Lekarskiej w ... z dnia ... przyznane ograniczone prawo
wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty nr ... uprawnia Pana(ią) ...
do wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w celu odbycia stażu podyplomowego i złożenia *Lekarskiego
Egzaminu Państwowego /*Lekarsko–Dentystycznego Egzaminu Państwowego
do dnia ...
data
podpis

pieczęć okrągła

Na podstawie uchwały Nr ... *Okręgowej Rady Lekarskiej /*Prezydium
Okręgowej Rady Lekarskiej w ... z dnia ... przyznane prawo wykonywania
zawodu *lekarza /*lekarza dentysty nr ... uprawnia Pana(ią) ... do wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej do dnia ...
data
podpis

pieczęć okrągła

Na podstawie uchwały Nr ... *Okręgowej Rady Lekarskiej /*Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w ... z dnia ... przyznane prawo wykonywania zawodu
*lekarza /*lekarza dentysty nr ... uprawnia Pana(ią) ... do wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej do
dnia ..., wyłącznie *w celu odbycia kształcenia podyplomowego w zakresie ...
/*studiów w celu uzyskania stopnia naukowego ... /*uczestniczenia w badaniach naukowych /*uczestniczenia w prowadzeniu prac rozwojowych w ...
data
podpis

pieczęć okrągła
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3. Treść wpisu urzędowego dotyczącego ograniczenia w wykonywaniu zawodu lekarza lub lekarza dentysty, zakazu pełnienia funkcji
kier owniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia
w związku z orzeczeniem przez sąd lekarski kary ograniczenia zakresu
czynności w wykonywaniu zawodu lekarza lub lekarza dentysty
Na podstawie zarządzenia Nr ... Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w ...
z dnia ..., wydanego w wykonaniu orzeczenia *Okręgowego /*Naczelnego
Sądu Lekarskiego ... z dnia ..., sygn. akt ..., wydanego na podstawie art. 83
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U.
Nr 219, poz. 1708), wykonywanie zawodu *lekarza /*lekarza dentysty podlega
ograniczeniu poprzez zakaz wykonywania czynności zawodowych w zakresie ... , w okresie od ... do ... .
data
podpis

pieczęć okrągła

Na podstawie zarządzenia Nr ... Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w ...
z dnia ..., wydanego w wykonaniu orzeczenia *Okręgowego /*Naczelnego
Sądu Lekarskiego ... z dnia ..., sygn. akt ..., wydanego na podstawie art. 83
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U.
Nr 219, poz. 1708), wykonywanie zawodu *lekarza /*lekarza dentysty podlega
ograniczeniu poprzez zakaz pełnienia funkcji ... w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia, w okresie od ... do ... .
data
podpis

pieczęć okrągła

4. Treść wpisu urzędowego dotyczącego ograniczenia w wykonywaniu
zawodu lekarza lub lekarza dentysty w związku z orzeczeniem środka
karnego przez sąd
Na podstawie zarządzenia Nr ... Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w ...
z dnia ..., wydanego w wykonaniu wyroku Sądu ... z dnia ..., sygn. akt ..., wydanego na podstawie art. ... Kodeksu karnego, wykonywanie zawodu *lekarza
/*lekarza dentysty podlega ograniczeniu poprzez *zakaz wykonywania zawodu
w formie ... /*zakaz zajmowania stanowiska ..., w okresie od ... do ... .
data
podpis

pieczęć okrągła
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5. Treść wpisu urzędowego dotyczącego ograniczenia w wykonywaniu
czynności medycznych na podstawie ostatecznej uchwały okręgowej
rady lekarskiej
Na podstawie uchwały Nr ... *Okręgowej Rady Lekarskiej/*Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w ... z dnia ... wykonywanie zawodu *lekarza/*lekarza
dentysty podlega ograniczeniu w wykonywaniu ... w okresie od ... do ...
data
podpis

pieczęć okrągła

6. Treść wpisu urzędowego dotyczącego ustania przyczyny ograniczenia
prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty
Na podstawie *uchwały Nr ... *Okręgowej Rady Lekarskiej /*Prezydium
Okręgowej Rady Lekarskiej w ... z dnia ... /*zarządzenia Nr ... Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w ... z dnia ..., prawo wykonywania zawodu *lekarza
/*lekarza dentysty nr ... uprawnia Pana(ią) ... do wykonywania bez ograniczeń
zawodu *lekarza /*lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
data
podpis

pieczęć okrągła

7. Treść wpisu urzędowego dotyczącego zaprzestania wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na czas nieokreślony
Na podstawie oświadczenia z dnia ... stwierdza się, że Pan(i) ..., posiadający(a)
prawo wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty nr ..., zaprzestał(a)
wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z dniem ... na czas nieokreślony.
data
podpis

pieczęć okrągła
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8. Treść wpisu w okręgowym rejestrze lekarzy i lekarzy dentystów oraz
w Centralnym Rejestrze Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 49 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach
lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708), stwierdza się brak informacji o wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty przez okres ostatnich 5 lat,
tj. od dnia ...
data
podpis

pieczęć okrągła

9. Treść wpisu urzędowego dotycząca podjęcia wykonywania zawodu
lekarza lub lekarza dentysty
Na podstawie oświadczenia z dnia ... stwierdza się podjęcie wykonywania
zawodu *lekarza /*lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
z dniem ..., przez Pana(ią) ..., posiadającego(cą) prawo wykonywania zawodu
*lekarza /*lekarza dentysty nr ...
data
podpis

pieczęć okrągła

10. Treść wpisu urzędowego dotyczącego zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty
Na podstawie zarządzenia Nr ... Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w ...
z dnia ..., w związku z oświadczeniem Pana(i) ... o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty z dnia ..., prawo wykonywania
zawodu *lekarza /*lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
nr ... traci ważność z dniem ...
data
podpis

pieczęć okrągła
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Na podstawie zarządzenia Nr ... Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w ...
z dnia ..., w związku z oświadczeniem Pana(i) ... o zrzeczeniu się prawa
wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty z dnia ..., ograniczone
prawo wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej nr ... traci ważność z dniem ...
data
podpis

pieczęć okrągła

11. Treść wpisu urzędowego dotyczącego okresu wykonywania zawodu
lekarza lub lekarza dentysty przez cudzoziemca na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie ... z dnia ... stwierdza się, że Pan(i) ... był(a) uprawniony(na)
do wykonywania zawodu lekarza na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 28 października 1950 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 50, poz. 458, z późn. zm.) i wykonywał(a) zawód w okresie
od ... do ...
data
podpis

pieczęć okrągła

Na podstawie ... z dnia ... stwierdza się, że Pan(i) ... był(a) uprawniony(a)
do wykonywania zawodu *lekarza stomatologa /*lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 3 rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 1932 r. o wykonywaniu praktyki lekarskiej (Dz. U. Nr 81 poz. 712, z późn. zm.) i wykonywał(a) zawód
w okresie od ... do ...
data
podpis

pieczęć okrągła

12. Treść wpisu urzędowego dotyczącego równoznaczności dokumentu
„Prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa” z dokumentem
„Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”
Dokument „Prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa” nr seryjny ... jest
równoznaczny z dokumentem „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”.
data
podpis

pieczęć okrągła
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13. Treść wpisu urzędowego dotyczącego uznania specjalizacji za równoważną
Na podstawie art. 16a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza
i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.) specjalizacja (tytuł specjalisty): ..., poświadczona(y) ... wydanym przez ... w dniu ...
jest równoważna ze specjalizacją (tytułem specjalisty): ..., obowiązującą
w Rzeczypospolitej Polskiej.
data
podpis

pieczęć okrągła

Na podstawie decyzji Ministra Zdrowia z dnia ... tytuł specjalisty: ... poświadczony ... wydanym przez ... w dniu ... jest równoważny z tytułem specjalisty: ..., obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.
data
podpis

pieczęć okrągła

14. Treść wpisu urzędowego dotyczącego zobowiązania do odbycia przeszkolenia przed podjęciem wykonywania zawodu lekarza lub lekarza
dentysty w związku z przerwą w wykonywaniu zawodu dłuższą niż
5 lat
Na podstawie uchwały Nr ... *Okręgowej Rady Lekarskiej /*Prezydium
Okręgowej Rady Lekarskiej w ... z dnia ... prawo wykonywania zawodu
*lekarza /*lekarza dentysty nr ... uprawnia Pana(ią) ... do wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej po
odbyciu przeszkolenia ustalonego ww. uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej
/*Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w ... w okresie ... w ...
data
podpis

pieczęć okrągła
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15. Treść wpisu urzędowego dotyczącego zobowiązania do odbycia przeszkolenia w związku z zaprzestaniem w wykonywaniu zawodu lekarza
lub lekarza dentysty przez okres dłuższy niż 5 lat
Na podstawie uchwały Nr ... *Okręgowej Rady Lekarskiej /*Prezydium
Okręgowej Rady Lekarskiej w ... z dnia ... prawo wykonywania zawodu
*lekarza /*lekarza dentysty nr ... uprawnia Pana(ią) ... do wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej po
odbyciu przeszkolenia ustalonego ww. uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej
/*Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w ... w okresie ... w ...
data
podpis

pieczęć okrągła

16. Treść wpisu urzędowego dotyczącego ustania ograniczenia wykonywania zawodu w związku z przerwą w wykonywaniu zawodu lekarza
lub lekarza dentysty dłuższą niż 5 lat
Na podstawie uchwały Nr ... *Okręgowej Rady Lekarskiej /*Prezydium
Okręgowej Rady Lekarskiej w ... z dnia ... prawo wykonywania zawodu
*lekarza /*lekarza dentysty nr ... uprawnia Pana(ią) ... do wykonywania
zawodu *lekarza /*lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
bez ograniczeń.
data
podpis

* niepotrzebne skreślić

pieczęć okrągła
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Załącznik Nr 7 do regulaminu
Wzór
.....................................................................................................
Imię i nazwisko lekarza, lekarza dentysty

Numer prawa wykonywania zawodu

Numer okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

Oświadczenie
Oświadczam, że w dniu ... utraciłem(am) dokument *„Prawo wykonywania
zawodu lekarza” /*„Prawo wykonywania zawodu lekarza *stomatologa /*dentysty” /*„Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza” /*„Ograniczone
prawo wykonywania zawodu lekarza *stomatologa /*dentysty”, oznaczony
numerem seryjnym ..., wydany przez ..., w dniu ...
..................................
data
*niepotrzebne skreślić

.....................................
podpis
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Załącznik Nr 8 do regulaminu
WNIOSEK O PRZYZNANIE OGRANICZONEGO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU
LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO
I ZŁOŻENIA LEKARSKIEGO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO/
/LEKARSKO-DENTYSTYCZNEGO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO,
WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW
ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

załącznik nr 8 do regulaminu
(pomarańczowy – Pantone 1495 U)

W-1

Nr dokumentu
Data przyjęcia
dokumentu

DANE EWIDENCYJNE
Posiadam tytuł

LEKARZA

Uzyskany w dniu

LEKARZA DENTYSTY

na podstawie dyplomu nr

wydanego przez

w dniu

Nazwisko i imiona

K

Nazwisko rodowe
Imię ojca

Imię matki

Data urodzenia (rr-mm-dd)

Miejsce urodzenia

Obywatelstwo

Płeć
M

Nazwisko poprzednie

polskie
inne: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numer PESEL

Stosunek do służby wojskowej
zawodowa

czynna

rezerwa

nie podlega

Numer NIP

Posiadam stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty. (orzeczenie)

OŚWIADCZENIA
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
Miejsce
i data

Podpis

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że nie byłem karany/a za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie o umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo
skarbowe oraz że nie zachodzą okoliczności, które zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej oraz przepisami prawa, w rozumieniu wymogu określonego
w art. 5 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.), mogłyby
mieć wpływ na wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Miejsce
i data

Podpis

Ukończyłem studia medyczne w języku polskim.
Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że władam językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie
niezbędnym do wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 7a pkt 1 ustawy z dnia
5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Miejsce
i data

Podpis

Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o nazwie i siedzibie administratora danych osobowych, celu zbierania danych osobowych,
o prawie dostępu do treści moich danych osobowych i prawie ich poprawiania oraz obowiązku podania danych osobowych, o których mowa
w art. 49 ust. 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708).

Miejsce
i data

Podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w okręgowym rejestrze lekarzy i Centralnym Rejestrze Lekarzy i Lekarzy Dentystów
Rzeczypospolitej Polskiej w celu otrzymywania insertów reklamowych przesyłanych wraz z „Gazetą Lekarską” lub biuletynem właściwej okręgowej
izby lekarskiej oraz innych materiałów i informacji przesyłanych przez okręgową izbę lekarską lub Naczelną Izbę Lekarską.

Miejsce
i data

Podpis

Władam językiem polskim w mowie i w piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty. (egzamin)
Uzyskałem prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (dokument)

(Wypełnia lekarz cudzoziemiec)
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mIeJSce StałeGo ZameLdoWanIa
Województwo

Powiat

Gmina

Telefon

E-mail

Powiat

Gmina

Telefon

E-mail

Ulica i nr domu/nr lokalu
Miejscowość

Kod pocztowy

adReS do koReSPondencJI
Województwo
Ulica i nr domu/nr lokalu
Miejscowość

Kod pocztowy

Data

Podpis

ZałącZone dokumenty
Kopia dyplomu/dokumentu potwierdzającego kwalifikacje formalne*
lekarza/lekarza dentysty

Orzeczenie o stanie zdrowia

Kserokopia dowodu osobistego lub paszportu

Zaświadczenie o znajomości języka polskiego

Kserokopia decyzji o nadaniu NIP

Inne, dotyczące lekarza cudzoziemca

Dokument uprawniający do pobytu na obszarze RP

Dowód zmiany nazwiska
Inne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................................

uwagi:

oświadczam, że przyjęłam/ąłem do wiadomości obowiązek regularnego oplacania składki członkowskiej
Data

PotWIeRdZenIe

Potwierzdzam odbiór
„ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza”
„ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty”

Data

Podpis

z numeru rejestru
z numerem seryjnym
Podpis
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WYPEŁNIA OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA
Komisja ds. rejestracji i prawa wykonywania zawodu stwierdza że:
Uwagi/brakujące dokumenty/ograniczenia

Podjął wykonywanie zawodu przed upływem
5 lat od uzyskania dyplomu
Załączono wszystkie wymagane dokumenty
Spełnia warunki przyznania ograniczonego prawa
Nie spełnia warunków przyznania ograniczonego prawa
(uzasadnienie w załączeniu)
Wniosek Komisji:

Data

Podpis

UCHWAŁĄ RADY/PREZYDIUM* OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numer Uchwały Rady/Prezydium* ORL

z dnia

Panu/Pani
zostało przyznane ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze RP w celu odbycia stażu podyplomowego i złożeniu
Lekarskiego Egzaminu Państwowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia podjęcia uchwały.
na podst. art. 5 ust. 1, 2 i 5 w zw. z art. 6 ust. 6 i 10

ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
na podst. art. 7 ust. 1, 2, 3 i 5 w zw. z art. 15 ust. 3e / 3 f

ważne do

ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty oznaczono numerem

wpisano ww. lekarza na listę członków i zarejestrowano w rejestrze OIL pod nr
wydano „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza”/„Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” z nr. seryjnym
z wpisem urzędowym
Nie zostało przyznane ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze RP (uzasadnienie w załączeniu).

Podpis

Data

POTWIERDZENIE ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO
Karta stażu podyplomowego numer

z dnia

Decyzja Ministra Zdrowia o uznaniu stażu podyplomowego odbytego za granicą z dnia

Data

Podpis

ŚWIADECTWO ZŁOŻENIA LEP/LDEP
Numer

Data

Data wydania

Podpis
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WYPEŁNIA OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA
ADNOTACJE DOTYCZĄCE ZMIAN W PRAWIE WYKONYWANIA ZAWODU

ADNOTACJE O SKREŚLENIU/PRZENIESIENIU
Zarządzeniem Prezesa ORL w

nr

z dnia

Pan/Pani
zarejestrowany/a pod numerem

zastał/ła skreślony/a z rejestru OIL w związku z:

przeniesieny do okręgowej izby w

pismo OIL nr

z dnia

zrzeczeniem się ograniczonego prawa wykonywania zawodu i rezygnację z członkowstwa – wniosek zainteresowanego z dnia
ubezwłasnowolnienia częściowego lub całkowitego – orzeczenie sądu

z dnia

decyzją Prezydenta RP o zwolnieniu z obywatelstwa polskiego (wg danych systemu PESEL)
utraty obywatelstwa innego niż RP państwa członkowskiego UE
pozbawienia ograniczonego
prawa wykonywania zawodu
(podstawa)

upływu terminu ważności ograniczonego prawa wykonywania zawodu – ukończenie stażu i złożenie LEP/LDEP*
wygaśnięciem terminu ograniczonego prawa wykonywania zawodu

w dniu

śmiercią lekarza (wg danych z systemu PESEL, aktu zgonu)

w dniu

Data

Podpis przewodniczącego komisji
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Załącznik Nr 9 do regulaminu
Wzór
Miejscowość, data

pieczęć zakładu opieki zdrowotnej
indywidualnej / indywidualnej specjalistycznej / grupowej
praktyki lekarskiej

pieczęć lekarza upoważnionego do orzekania na
podstawie przepisów o przeprowadzaniu badań
lekarskich pracowników w zakresie profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń
wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy

ORZECZENIE Nr .../...
Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.),
po przeprowadzeniu badania lekarskiego w dniu ..........................................,
stwierdzam, że Pan(i) .....................................................................................
imię i nazwisko

*posiadający(a) tytuł zawodowy *lekarza /*lekarza dentysty /*lekarz /*lekarz
dentysta, który odbył staż podyplomowy i złożył *LEP /*LDEP

nr PESEL

zamieszkały(a)
.........................................................................................................................
........................................................................................................................,
posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu *lekarza /*lekarza dentysty.
...............................................
miejscowość, data
* niepotrzebne skreślić

...............................................
podpis i pieczątka lekarza
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Załącznik Nr 10 do regulaminu
WNIOSEK O PRZYZNANIE OGRANICZONEGO PRAWA
WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY
W CELU ODBYCIA STAŻU ADAPTACYJNEGO/ ZŁOŻENIA TESTU UMIEJĘTNOŚCI,
WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW ORAZ WPIS
DO OKRĘGOWEGO REJESTRU LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(DLA LEKARZA-OBYWATELA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UE)

załącznik nr 10 do regulaminu
(szafirowy – Pantone 7461 U)

W-1A

Nr dokumentu
Data przyjęcia
dokumentu

DANE EWIDENCYJNE
Posiadam tytuł

LEKARZA

wydanego przez

LEKARZA DENTYSTY

na podstawie dyplomu nr

Uzyskany w dniu
w

w dniu

Wykonuję zawód w ..................................................................................................................
nazwa państwa

od dnia

uzyskałem prawo wykonywania zawodu
...................................................................................
ww. państwie na podstawie
nazwa dokumentu

.....................................................

wydanym przez .........................................................................................................................

w dniu

nr/nr rejestru

Nazwisko i imiona

K

Nazwisko rodowe

Nazwisko poprzednie

Imię ojca

Imię matki

Data urodzenia (rr-mm-dd)
Obywatelstwo państwa UE

Płeć
M

Miejsce urodzenia
Numer paszportu

Uzyskałem decyzję ministra zdrowia o skierowaniu na staż adaptacyjny/przystąpieniu do testu umiejętności. (dokument)
Posiadam stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty. (zaświadczenie)

OŚWIADCZENIA
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
Miejsce
i data

Podpis

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że nie byłem karany/a za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie o umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo
skarbowe oraz że nie zachodzą okoliczności, które zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej oraz przepisami prawa, w rozumieniu wymogu określonego
w art. 5 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.), mogłyby
mieć wpływ na wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Miejsce
i data

Podpis

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że władam językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie
niezbędnym do wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 7a pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Miejsce
i data

Podpis

Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o nazwie i siedzibie administratora danych osobowych, celu zbierania danych osobowych,
o prawie dostępu do treści moich danych osobowych i prawie ich poprawiania oraz obowiązku podania danych osobowych, o których mowa
w art. 49 ust. 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708).

Miejsce
i data

Podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w okręgowym rejestrze lekarzy i Centralnym Rejestrze Lekarzy i Lekarzy Dentystów
Rzeczypospolitej Polskiej w celu otrzymywania insertów reklamowych przesyłanych wraz z „Gazetą Lekarską” lub biuletynem właściwej okręgowej
izby lekarskiej oraz innych materiałów i informacji przesyłanych przez okręgową izbę lekarską lub Naczelną Izbę Lekarską.

Miejsce
i data

Podpis
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mIeJSce StałeGo ZameLdoWanIa
Jednostka administracyjna państwa

Państwo
Region

Jednostka administracyjna regionu

Gmina

Kod pocztowy

Ulica i nr domu/nr lokalu
Telefon

Miejscowość

E-mail

adReS do koReSPondencJI
Kraj

Państwo
Region

Jednostka administracyjna regionu

Miejscowość

Data

Gmina

Kod pocztowy

Ulica i nr domu/nr lokalu
Telefon

E-mail

Podpis

ZałącZone dokumenty
Kopia dokumentu potwierdzającego formalne kwalifikacje lekarza/lekarza dentysty
Kserokopia paszportu/dokumentu tożsamości
Kopia dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu w państwie członkowskim UE
Dokument potwierdzający stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty*
Dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej
Decyzja Ministra Zdrowia o skierowaniu na staż adaptacyjny/przystąpieniu do testu umiejętności*
Inne, dotyczące lekarza UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................................

uwagi:

oświadczam, że przyjęłam/ąłem do wiadomości obowiązek regularnego oplacania składki członkowskiej
Data

PotWIeRdZenIe

Potwierzdzam odbiór
„ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza”
„ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty”

Data

Podpis

z numeru rejestru
z numerem seryjnym
Podpis
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WyPEŁNIA OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA
Komisja ds. rejestracji i prawa wykonywania zawodu stwierdza że:
Uwagi/brakujące dokumenty prawa (uzasadnienie w załączeniu)

Poświadcza formalne kwalifikacje lekarza/lekarza dentysty
Nie figuruje/figuruje w rejestrze skazanych państwa UE
Przeciwko wnioskodawcy nie toczy/toczy postępowanie
w sprawie zawieszenia prawa wykonywania zawodu
Prawo wykonywania zawodu nie zostało/zostało zawieszone
Uzyskał zgodę Ministra Zdrowia – staż adaptacyjny/test umiejętności
Załączono wszystkie wymagane dokumenty
Spełnia warunki przyznania ograniczonego
prawa wykonywania zawodu
Nie spełnia warunków przyznania ograniczonego
prawa wykonywania zawodu
Wniosek Komisji:

Podpis

Data

UCHWAŁĄ RAdy/PREZydIUM* OKRĘGOWEJ RAdy LEKARSKIEJ W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numer Uchwały Rady/Prezydium* ORL

z dnia

Panu/Pani
zostało przyznane ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze RP
w celu odbycia stażu adaptacyjnego/złożeniu testu umiejętności.
na podst. art. 5c ust. 1 pkt 1/2* w zw. z art 5 ust. 1 pkt 1, 3-5 i ust. 2 i art. 6 ust. 7 i 10
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

ważne do

ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty oznaczono numerem

wpisano ww. lekarza na listę członków i zarejestrowano w rejestrze OIL pod nr
wydano „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza”/„Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” z nr. seryjnym
z wpisem urzędowym
Nie zostało przyznane ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze RP (uzasadnienie w załączeniu).

Podpis

Data

POTWIERdZENIE OdByCIA STAŻU AdAPTACyJNEGO
dokument potwierdzający odbycie stażu
adaptacyjnego

z dnia

numer

Data

Podpis

ŚWIAdECTWO ZŁOŻENIA TESTU UMIEJĘTNOŚCI
dokument potwierdzający zlozenie
testu umiejętności

Data

z dnia

numer

Podpis
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WYPEŁNIA OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA
ADNOTACJE DOTYCZĄCE ZMIAN W PRAWIE WYKONYWANIA ZAWODU

ADNOTACJE O SKREŚLENIU/PRZENIESIENIU
Zarządzeniem Prezes ORL w

nr

z dnia

Pan/Pani
zarejestrowany/a pod numerem

zastał/ła skreślony/a z rejestru OIL w związku z:

przeniesieny do okręgowej izby w

pismo OIL nr

z dnia

zrzeczeniem się ograniczonego prawa wykonywania zawodu i rezygnację z członkowstwa – wniosek zainteresowanego z dnia

ubezwłasnowolnienia częściowego lub całkowitego – orzeczenie sądu

utraty obywatelstwa innego niż RP państwa członkowskiego UE

z dnia

z dniem

pozbawienia ograniczonego
prawa wykonywania zawodu
(podstawa)

upływu terminu ważności ograniczonego prawa wykonywania zawodu
– ukończenie stażu adaptacyjnego/złożenie testu umiejętności

w dniu

śmiercią lekarza (wg aktu zgonu)

w dniu

Data

Podpis przewodniczącego komisji
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Załącznik Nr 11 do regulaminu
załązcnik nr 11 do regulaminu (czerwony – Pantone 1787 U)

WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA
ZAWODU LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY, WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW
ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

W-2

Nr dokumentu

OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data przyjęcia
dokumentu

DANE EWIDENCYJNE
Posiadam tytuł

LEKARZA

Uzyskany w dniu

LEKARZA DENTYSTY

na podstawie dyplomu nr

wydanego przez

w dniu

Ukończyłem staż podyplomowy
Uzyskałem uznanie przez Ministra Zdrowia stażu podyplomowego odbytego za granicą

data

Złożyłem LEP/LDEP

data

Wykonywałem zawód na podstawie ograniczonego prawa wykonywania zawodu
lekarza/lekarza dentysty

numer prawa

Przyznanego przez OIL w ................................................................................................................................ w dniu
Płeć

Nazwisko i imiona

K

Nazwisko rodowe

Nazwisko poprzednie

Imię ojca

Imię matki

Data urodzenia (rr-mm-dd)
Obywatelstwo

polskie

Miejsce urodzenia

Stosunek do służby wojskowej
zawodowa

inne: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numer PESEL

M

czynna

rezerwa

nie podlega

Numer NIP

Posiadam stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty. (orzeczenie)

OŚWIADCZENIA
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
Miejsce
i data

Podpis

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że nie byłem karany/a za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie o umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo
skarbowe oraz że nie zachodzą okoliczności, które zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej oraz przepisami prawa, w rozumieniu wymogu określonego
w art. 5 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.), mogłyby
mieć wpływ na wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Miejsce
i data

Podpis

Ukończyłem studia medyczne w języku polskim.
Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że władam językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie
niezbędnym do wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 7a pkt 1 ustawy z dnia
5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
Miejsce
Podpis
i data
Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o nazwie i siedzibie administratora danych osobowych, celu zbierania danych osobowych,
o prawie dostępu do treści moich danych osobowych i prawie ich poprawiania oraz obowiązku podania danych osobowych, o których mowa
w art. 49 ust. 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708).

Miejsce
Podpis
i data
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w okręgowym rejestrze lekarzy i Centralnym Rejestrze Lekarzy i Lekarzy Dentystów
Rzeczypospolitej Polskiej w celu otrzymywania insertów reklamowych przesyłanych wraz z „Gazetą Lekarską” lub biuletynem właściwej okręgowej
izby lekarskiej oraz innych materiałów i informacji przesyłanych przez okręgową izbę lekarską lub Naczelną Izbę Lekarską.
Miejsce
i data

Podpis
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MIEJSCE STAŁEGO ZAMELDOWANIA
Województwo

Powiat

Gmina

Ulica i nr domu/nr lokalu
Miejscowość

Kod pocztowy
Telefon

E-mail

ADRES DO KORESPONDENCJI
Województwo

Powiat

Gmina

Ulica i nr domu/nr lokalu
Miejscowość

Kod pocztowy
Telefon

Data

E-mail

Podpis

ZałącZone dokumenty
Karta stażu podyplomowego/decyzja Ministra Zdrowia

Kopia dyplomu/dokumentu potwierdzającego kwalifikacje formalne*
lekarza/lekarza dentysty

o zaliczeniu stażu*

Kserokopia dowodu osobistego lub paszportu

Świadectwo złożenia LEP/LDEP*

Kserokopia decyzji o nadaniu NIP

Orzeczenie o stanie zdrowia

Dowód zmiany nazwiska

Dokument uprawniający do pobytu na obszarze RP

„Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty”
Inne dokumenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..............................................................................................................................
uwagi:

Oświadczam, że przyjęłam/ąłem do wiadomości obowiązek regularnego oplacania składki członkowskiej
Data

PotWIeRdZenIe
Potwierzdzam odbiór
„Prawa wykonywania zawodu lekarza”
„Prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty”
Data

Podpis

z numeru rejestru
z numerem seryjnym
Podpis
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WYPEŁNIA OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA
Komisja ds. rejestracji i prawa wykonywania zawodu stwierdza że:
Ciągłość wykonywania zawodu w ciągu ostatnich 5 lat

Uwagi/brakujące dokumenty prawa (uzasadnienie w załączeniu)

Brak ciągłości wykonywania zawodu
Załączono wszystkie wymagane dokumenty
Spełnia warunki przyznania prawa wykonywania zawodu
Nie spełnia warunków przyznania prawa wykonywania zawodu
Wniosek Komisji:

Data

Podpis

UCHWAŁĄ RADY/PREZYDIUM* OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numer Uchwały Rady/Prezydium* ORL

z dnia

Panu/Pani
zostało przyznane prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej
na podst. art. 5 ust. 1-3/art. 5 ust. 1-4* w zw. z art. 6 ust. 1, 2 i 10 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty oznaczono numerem

wpisano ww. lekarza na listę członków i zarejestrowano w rejestrze OIL pod nr

wydano „Prawo wykonywania zawodu lekarza”/„Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” z nr. seryjnym
Nie zostało przyznane prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze RP (uzasadnienie w załączeniu).

Data

Podpis

ADNOTACJE DOTYCZĄCE ZMIAN W PRAWIE WYKONYWANIA ZAWODU

154

WYPEŁNIA OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA
ADNOTACJE DOTYCZĄCE ZMIAN W PRAWIE WYKONYWANIA ZAWODU

ADNOTACJE O SKREŚLENIU/PRZENIESIENIU
Zarządzenie Prezes ORL w

nr

z dnia

Pan/Pani
zarejestrowany/a pod numerem

zastał/ła skreślony/a z rejestru OIL w związku z:

przeniesiony do okręgowej izby w

pismo OIL nr

z dnia

zrzeczeniem się prawa wykonywania zawodu i rezygnację z członkowstwa – wniosek zainteresowanego

z dnia

ubezwłasnowolnienia częściowego lub całkowitego – orzeczenie sądu

z dnia

decyzją Prezydenta RP o zwolnieniu z obywatelstwa polskiego (wg danych systemu PESEL)
utraty obywatelstwa innego niż RP państwa członkowskiego UE
pozbawienia prawa
wykonywania zawodu (podstawa)

śmiercią lekarza (wg danych z systemu PESEL, aktu zgonu)

Data

Podpis przewodniczącego komisji

w dniu
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Załącznik Nr 12 do regulaminu
załązcnik nr 12 do regulaminu (szafirowy – Pantone 7453 U)

WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU
LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY, WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW
ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(DLA LEKARZA-OBYWATELA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UE)

W-2D

Nr dokumentu
Data przyjęcia
dokumentu

DANE EWIDENCYJNE
Posiadam tytuł

LEKARZA

wydanego przez

LEKARZA DENTYSTY

na podstawie dyplomu nr

Uzyskany w dniu
w

w dniu

Wykonuję zawód w ..................................................................................................................
nazwa państwa

uzyskałem prawo wykonywania zawodu
...................................................................................
ww. państwie na podstawie
nazwa dokumentu
wydanym przez .........................................................................................................................

od dnia
.....................................................
nr/nr rejestru

w dniu

Ukończyłem staż adaptacyjny
Złożyłem test umiejętności

data

Wykonywałem zawód na podstawie ograniczonego prawa wykonywania zawodu
lekarza/lekarza dentysty

numer prawa

Przyznanego przez OIL w ................................................................................................................................ w dniu
Uzyskałem uznanie przez Ministra Zdrowia kwalifikacji do wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w dniu
Nazwisko i imiona

K

Nazwisko rodowe

Nazwisko poprzednie

Imię ojca

Imię matki

Data urodzenia (rr-mm-dd)
Obywatelstwo państwa UE

Płeć
M

Miejsce urodzenia
Numer paszportu

Posiadam stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty. (orzeczenie)

OŚWIADCZENIA
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
Miejsce
i data

Podpis

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że nie byłem karany/a za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie o umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo
skarbowe oraz że nie zachodzą okoliczności, które zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej oraz przepisami prawa, w rozumieniu wymogu określonego
w art. 5 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.), mogłyby
mieć wpływ na wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Miejsce
i data

Podpis

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że władam językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie
niezbędnym do wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 7a pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Miejsce
i data

Podpis

Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o nazwie i siedzibie administratora danych osobowych, celu zbierania danych osobowych,
o prawie dostępu do treści moich danych osobowych i prawie ich poprawiania oraz obowiązku podania danych osobowych, o których mowa
w art. 49 ust. 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708).

Miejsce
i data

Podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w okręgowym rejestrze lekarzy i Centralnym Rejestrze Lekarzy i Lekarzy Dentystów
Rzeczypospolitej Polskiej w celu otrzymywania insertów reklamowych przesyłanych wraz z „Gazetą Lekarską” lub biuletynem właściwej okręgowej
izby lekarskiej oraz innych materiałów i informacji przesyłanych przez okręgową izbę lekarską lub Naczelną Izbę Lekarską.

Miejsce
i data

Podpis
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MIEJSCE STAŁEGO ZAMELDOWANIA
Jednostka administracyjna państwa

Państwo
Region

Jednostka administracyjna regionu

Gmina
Kod pocztowy

Ulica i nr domu/nr lokalu
Telefon

Miejscowość

E-mail

ADRES DO KORESPONDENCJI
Kraj

Państwo
Region

Jednostka administracyjna regionu

Gmina
Kod pocztowy

Ulica i nr domu/nr lokalu
Miejscowość

Telefon

Data

E-mail

Podpis

ZałącZone dokumenty
Kopia dokumentu potwierdzającego formalne kwalifikacje lekarza/lekarza dentysty

Kserokopia paszportu

Kopia dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu w państwie członkowskim UE

Świadectwo zdrowia

Zaświadczenie o wykonywaniu zawodu 3/5 lat

Dowód zmiany nazwiska

Dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej

Inne, dotyczące lekarza z UE

„Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty”
Decyzja Ministra Zdrowia o skierowaniu na staż adaptacyjny/przystąpieniu do testu umiejętności*
Decyzja Ministra Zdrowia potwierdzająca uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty*
Inne dokumenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................................

uwagi:

Oświadczam, że przyjęłam/ąłem do wiadomości obowiązek regularnego oplacania składki członkowskiej
Data

PotWIeRdZenIe
Potwierzdzam odbiór
„Prawa wykonywania zawodu lekarza”
„Prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty”
Data

Podpis

z numeru rejestru
z numerem seryjnym
Podpis

157

WYPEŁNIA OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA
Komisja ds. rejestracji i prawa wykonywania zawodu stwierdza że:
Poświadcza uznanie kwalifikacji lekarza/lekarza dentysty
przez Ministra Zdrowia

Uwagi/brakujące dokumenty prawa (uzasadnienie w załączeniu)

Nie figuruje/figuruje w rejestrze skazanych państwa UE
Przeciwko wnioskodawcy nie toczy/toczy postępowanie
w sprawie zawieszenia prawa wykonywania zawodu
Prawo wykonywania zawodu nie zostało/zostało zawieszone
Załączono wszystkie wymagane dokumenty
Spełnia warunki przyznania prawa wykonywania zawodu
Nie spełnia warunków przyznania prawa wykonywania zawodu
Wniosek Komisji:

Podpis

Data

UCHWAŁĄ RADY/PREZYDIUM* OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numer Uchwały Rady/Prezydium* ORL

z dnia

Panu/Pani
zostało przyznane prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty* na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej na podst. art. 5c ust. 1 w zw. z art. 5
ust. 1 pkt 1 i 3-5, ust. 2 oraz art 6 ust. 1, 5 i 10 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty oznaczono numerem

wpisano ww. lekarza na listę członków i zarejestrowano w rejestrze OIL pod nr

wydano „Prawo wykonywania zawodu lekarza”/„Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” z nr. seryjnym
Nie zostało przyznane prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze RP (uzasadnienie w załączeniu).

Data

Podpis

ADNOTACJE DOTYCZĄCE ZMIAN W PRAWIE WYKONYWANIA ZAWODU
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WYPEŁNIA OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA
ADNOTACJE DOTYCZĄCE ZMIAN W PRAWIE WYKONYWANIA ZAWODU

ADNOTACJE O SKREŚLENIU/PRZENIESIENIU
Zarządzenie Prezesa ORL w

nr

z dnia

Pan/Pani
zarejestrowany/a pod numerem

zastał/ła skreślony/a z rejestru OIL w związku z:

przeniesiony do okręgowej izby w

pismo OIL nr

z dnia

zrzeczeniem się prawa wykonywania zawodu i rezygnację z członkowstwa – wniosek zainteresowanego

z dnia

ubezwłasnowolnienia częściowego lub całkowitego – orzeczenie sądu

z dnia

utraty obywatelstwa innego niż RP państwa członkowskiego UE

z dniem

pozbawienia prawa
wykonywania zawodu
(podstawa)

śmiercią lekarza (wg danych z systemu PESEL, aktu zgonu, dokumentu potwierdzającego zgon)

Data

Podpis przewodniczącego komisji

w dniu
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Załącznik Nr 13 do regulaminu
załązcnik nr 13 do regulaminu
(szafirowy – Pantone 7455 U)

WNIOSEK O uzNANIE KWAlIfIKAcjI fOrmAlNych,
PrzyzNANIE PrAWA WyKONyWANIA zAWODu
LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY, WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW
ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

Nr dokumentu

OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(DLA LEKARZA-OBYWATELA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UE)

W-2A

Data przyjęcia
dokumentu

DANE EWIDENCYJNE
Posiadam tytuł

LEKARZA

wydanego przez

LEKARZA DENTYSTY

na podstawie dyplomu nr

Uzyskany w dniu
w

w dniu

wykonuję zawód w ..................................................................................................................

do dnia

uzyskałem prawo wykonywania zawodu
...................................................................................
ww. państwie na podstawie
nazwa dokumentu

.....................................................

wydanym przez .........................................................................................................................

w dniu

nazwa państwa

nr/nr rejestru

Płeć

Nazwisko i imiona

K

Nazwisko rodowe

Nazwisko poprzednie

Imię ojca

Imię matki

Data urodzenia (rr-mm-dd)

Miejsce urodzenia

Obywatelstwo państwa UE

Numer paszportu

Informacje uzupełniające

wydany przez:

M

Posiadam stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty. (orzeczenie/zaświadczenie*)

OŚWIADCZENIA
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
Miejsce
i data

Podpis

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że nie byłem karany/a za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie o umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo
skarbowe oraz że nie zachodzą okoliczności, które zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej oraz przepisami prawa, w rozumieniu wymogu określonego
w art. 5 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.), mogłyby
mieć wpływ na wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Miejsce
i data

Podpis

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że władam językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie
niezbędnym do wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 7a pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Miejsce
i data

Podpis

Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o nazwie i siedzibie administratora danych osobowych, celu zbierania danych osobowych,
o prawie dostępu do treści moich danych osobowych i prawie ich poprawiania oraz obowiązku podania danych osobowych, o których mowa
w art. 49 ust. 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708).

Miejsce
i data

Podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w okręgowym rejestrze lekarzy i Centralnym Rejestrze Lekarzy i Lekarzy Dentystów
Rzeczypospolitej Polskiej w celu otrzymywania insertów reklamowych przesyłanych wraz z „Gazetą Lekarską” lub biuletynem właściwej okręgowej
izby lekarskiej oraz innych materiałów i informacji przesyłanych przez okręgową izbę lekarską lub Naczelną Izbę Lekarską.

Miejsce
i data

Podpis
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MIEJSCE STAŁEGO ZAMELDOWANIA
Jednostka administracyjna państwa

Państwo
Region

Jednostka administracyjna regionu

Gmina

Kod pocztowy

Ulica i nr domu/nr lokalu
Telefon

Miejscowość

E-mail

ADRES DO KORESPONDENCJI
Kraj

Państwo
Region

Jednostka administracyjna regionu

Miejscowość

Data

Gmina

Kod pocztowy

Ulica i nr domu/nr lokalu
Telefon

E-mail

Podpis

ZałącZone dokumenty
Kopia dyplomu lekarza/lekarza dentysty / dokumentu potwierdzającego kwalifikacje formalne

Kserokopia dwóch stron paszportu

Zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji formalnych

Świadectwo zdrowia

Świadectwo, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Dowód zmiany nazwiska

Zaświadczenie, o którym mowa w art. 5a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Inne, dotyczące lekarza z UE

Zaświadczenie, o którym mowa w art. 5b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej
Inne dokumenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..............................................................................................................................
uwagi:

Oświadczam, że przyjęłam/ąłem do wiadomości obowiązek regularnego oplacania składki członkowskiej
Data

PotWIeRdZenIe
Potwierzdzam odbiór
„Prawa wykonywania zawodu lekarza”
„Prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty”
Data

Podpis

z numeru rejestru
z numerem seryjnym
Podpis
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WYPEŁNIA OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA
Komisja ds. rejestracji i prawa wykonywania zawodu stwierdza że:
Poświadcza formalne kwalifikacje lekarza/lekarza dentysty
Nie figuruje/figuruje w rejestrze skazanych państwa UE
Przeciwko wnioskodawcy nie toczy/toczy postępowanie
w sprawie zawieszenia prawa wykonywania zawodu

Uwagi/brakujące dokumenty prawa (uzasadnienie w załączeniu)

Prawo wykonywania zawodu nie zostało/zostało zawieszone
Załączono wszystkie wymagane dokumenty
Spełnia warunki przyznania prawa wykonywania zawodu
Nie spełnia warunków przyznania prawa wykonywania zawodu
Wniosek Komisji:

Podpis

Data

UCHWAŁĄ RADY/PREZYDIUM* OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numer Uchwały Rady/Prezydium* ORL

z dnia

Panu/Pani
zostały uznane kwalifikacje formalne do wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty*, zostało przyznane prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza
dentysty* na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej na podst. art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 lit b, pkt 3-5, ust. 2/art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 lit. b, ust. 2 i art. 5a/art. 5 ust. 1
pkt 1 i 2 lit. b, ust. 2 i art. 5b/art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 lit. b, ust. 2* oraz art. 6 ust. 1-5 i 10 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty oznaczono numerem

wpisano ww. lekarza na listę członków i zarejestrowano w rejestrze OIL pod nr

wydano „Prawo wykonywania zawodu lekarza”/„Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” z nr. seryjnym
Nie zostało przyznane prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze RP (uzasadnienie w załączeniu).

Data

Podpis

ADNOTACJE DOTYCZĄCE ZMIAN W PRAWIE WYKONYWANIA ZAWODU
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WYPEŁNIA OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA
ADNOTACJE DOTYCZĄCE ZMIAN W PRAWIE WYKONYWANIA ZAWODU

ADNOTACJE O SKREŚLENIU/PRZENIESIENIU
Zarządzenie Prezesa ORL w

nr

z dnia

Pan/Pani
zarejestrowany/a pod numerem

zastał/ła skreślony/a z rejestru OIL w związku z:

przeniesiony do okręgowej izby w

pismo OIL nr

z dnia

zrzeczeniem się prawa wykonywania zawodu i rezygnację z członkowstwa – wniosek zainteresowanego

z dnia

ubezwłasnowolnienia częściowego lub całkowitego – orzeczenie sądu

z dnia

utraty obywatelstwa innego niż RP państwa członkowskiego UE

z dniem

pozbawienia prawa
wykonywania zawodu
(podstawa)

śmiercią lekarza (wg danych z systemu PESEL, aktu zgonu, dokumentu potwierdzającego zgon)

Data

Podpis przewodniczącego komisji

w dniu
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Załącznik Nr 14 do regulaminu
załącznik nr 14 do regulaminu (różowy – Pantone 219 U)

WNIOSEK
O PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU
LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY
ZGODNIE Z POSIADANYM OBYWATELSTWEM

Nr dokumentu

W-4

Data przyjęcia
dokumentu

(DLA LEKARZA CZŁONKA IZBY, KTÓRY UZYSKAŁ OBYWATELSTWO POLSKIE)

DANE EWIDENCYJNE
Jestem

LEKARZEM

LEKARZEM DENTYSTĄ

Posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty (stomatologa) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
Numerem prawa wykonywania zawodu

Numerem rejestru

Uzyskałem nadanie obywatelstwa polskiego
Nazwisko i imiona

Dotychczasowe obywatelstwo

zachowuje drugie

jeśli tak, to jakie

TAK
NIE

Data uzyskania obywatelstwa polskiego (rr-mm-dd)

Numerem ewidencyjny PESEL

MIEJSCE STAŁEGO ZAMELDOWANIA
Województwo

Powiat

Gmina
Kod pocztowy

Ulica i nr domu/nr lokalu
Miejscowość

Telefon

E-mail

ADRES DO KORESPONDENCJI
Województwo

Powiat

Gmina
Kod pocztowy

Ulica i nr domu/nr lokalu
Miejscowość

Data

Telefon

E-mail

Podpis
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uwagi:

ZałącZone dokumenty
Kserokopia decyzji Prezydenta RP o nadaniu obywatelstwa polskiego
Kserokopia dowodu osobistego
Kserokopia „Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty”
Inne dokumenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...............................................................................................................................

Oświadczam, że przyjęłam/ąłem do wiadomości obowiązek regularnego oplacania składki członkowskiej
Data

Podpis

PotWIeRdZenIe
Potwierzdzam odbiór
„Prawa wykonywania zawodu lekarza”
„Prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty”

z numeru rejestru
z numerem seryjnym

dentysty”

Data

Podpis
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WYPEŁNIA OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA
Komisja ds. rejestracji i prawa wykonywania zawodu stwierdza, że:
Spełnia warunki przyznania prawa wykonywania zawodu
zgodnie z uzyskanym obywatelstwem polskim

Uwagi:

Nie spełnia warunków (uzasadnienie w załączeniu)

Data

Podpis

UCHWAŁĄ RAdY/PREZYdIUM* OKRĘGOWEJ RAdY LEKARSKIEJ W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numer Uchwały Rady/Prezydium* ORL

z dnia

Pana/Pani

KTÓRY/A UZYSKAŁ/ŁA OBYWATELSTWO POLSKIE

posiadającemu/ej prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty

zarejestrowanemu/ej w rejestrze OIL

numer

pod numerem

przyznano prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
na podstawie art. 5 ust. 1-3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.)
wydano nowy dokument „Prawo wykonywania zawodu lekarza”/„Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”

z numerem seryjnym

Data

Podpis

AdNOTACJE dOTYCZĄCE ZMIAN W PRAWIE WYKONYWANIA ZAWOdU
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WYPEŁNIA OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA
ADNOTACJE DOTYCZĄCE ZMIAN W PRAWIE WYKONYWANIA ZAWODU

ADNOTACJE O SKREŚLENIU/PRZENIESIENIU
Zarządzenie Prezesa ORL w

nr

z dnia

Pan/Pani
zarejestrowany/a pod numerem

zastał/ła skreślony/a z rejestru OIL w związku z:

przeniesiony/a do okręgowej izby w

pismo OIL nr

z dnia

zrzeczeniem się prawa wykonywania zawodu i rezygnację z członkowstwa – wniosek zainteresowanego

z dnia

ubezwłasnowolnienia częściowego lub całkowitego – orzeczenie sądu

z dnia

decyzją Prezydenta RP o zwolnieniu z obywatelstwa polskiego (wg danych systemu PESEL)
utraty obywatelstwa innego niż RP państwa członkowskiego UE
pozbawienia prawa
wykonywania zawodu
(podstawa)

śmiercią lekarza (wg danych z systemu PESEL, aktu zgonu)

Data

Podpis przewodniczącego komisji

w dniu
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Załącznik Nr 15 do regulaminu
załązcnik nr 15 do regulaminu (różowy – Pantone 217 U)

WNIOSEK
O PRZYZNANIE OGRANICZONEGO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU
LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY
ZGODNIE Z POSIADANYM OBYWATELSTWEM

Nr dokumentu

W-4A

Data przyjęcia
dokumentu

(DLA LEKARZA CZŁONKA IZBY, KTÓRY UZYSKAŁ OBYWATELSTWO POLSKIE)

DANE EWIDENCYJNE
Jestem

LEKARZEM

LEKARZEM DENTYSTĄ

Posiadam ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty (stomatologa) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
Numerem
rejestru

Numerem ograniczonego
prawa wykonywania zawodu

Uzyskałem nadanie obywatelstwa polskiego
Nazwisko i imiona

Dotychczasowe obywatelstwo

zachowuje drugie

jeśli tak, to jakie

TAK
NIE

Data uzyskania obywatelstwa polskiego (rr-mm-dd)

Numerem ewidencyjny PESEL

MIEJSCE STAŁEGO ZAMELDOWANIA
Województwo

Powiat

Gmina
Kod pocztowy

Ulica i nr domu/nr lokalu
Miejscowość

Telefon

E-mail

ADRES DO KORESPONDENCJI
Województwo

Powiat

Gmina
Kod pocztowy

Ulica i nr domu/nr lokalu
Miejscowość

Data

Telefon

E-mail

Podpis

168

uwagi:

ZałącZone dokumenty
Kserokopia decyzji Prezydenta RP o nadaniu obywatelstwa polskiego
Kserokopia dowodu osobistego
Kserokopia „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty”
Inne dokumenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...............................................................................................................................

Oświadczam, że przyjęłam/ąłem do wiadomości obowiązek regularnego oplacania składki członkowskiej
Data

Podpis

POTWIERDZENIE
Potwierzdzam odbiór
„Ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza”
„Ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty”

z numeru rejestru
z numerem seryjnym

dentysty”

Data

Podpis
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WYPEŁNIA OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA
Komisja ds. rejestracji i prawa wykonywania zawodu stwierdza, że:
Spełnia warunki przyznania
ograniczonego prawa wykonywania zawodu
zgodnie z uzyskanym obywatelstwem polskim

Uwagi:

Nie spełnia warunków (uzasadnienie w załączeniu)

Data

Podpis

UCHWAŁĄ RAdY/PREZYdIUM* OKRĘGOWEJ RAdY LEKARSKIEJ W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numer Uchwały Rady/Prezydium* ORL

z dnia

Pana/Pani

KTÓRY/A UZYSKAŁ/ŁA OBYWATELSTWO POLSKIE

posiadającemu/cej ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty

numer

zarejestrowanemu/nej w rejestrze OIL pod numerem

przyznano ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
na podstawie art. 5 ust. 1, 2 i 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.)
wydano nowy dokument „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza”/„Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”

z numerem seryjnym

Data

Podpis

POTWIERdZENIE OdBYCIA STAŻU POdYPLOMOWEGO
Karta stażu podyplomowego numer

z dnia

decyzja Ministra Zdrowia o uznaniu stażu podyplomowego odbytego za granicą

z dnia

Data

Podpis

śWIAdECTWO ZŁOŻENIA LEP/LdEP
Numer

Data

Data wydania

Podpis
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WYPEŁNIA OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA
ADNOTACJE DOTYCZĄCE ZMIAN W PRAWIE WYKONYWANIA ZAWODU

ADNOTACJE O SKREŚLENIU/PRZENIESIENIU
Zarządzeniem Prezesa ORL w

nr

z dnia

Pan/Pani
zarejestrowany/a pod numerem

zastał/ła skreślony/a z rejestru OIL w związku z:

przeniesieny do okręgowej izby w

pismo OIL nr

z dnia

zrzeczeniem się ograniczonego prawa wykonywania zawodu i rezygnację z członkowstwa – wniosek zainteresowanego z dnia
ubezwłasnowolnienia częściowego lub całkowitego – orzeczenie sądu

z dnia

decyzją Prezydenta RP o zwolnieniu z obywatelstwa polskiego (wg danych systemu PESEL)
utraty obywatelstwa innego niż RP państwa członkowskiego UE
pozbawienia ograniczonego
prawa wykonywania zawodu
(podstawa)

upływu terminu ważności ograniczonego prawa wykonywania zawodu – ukończenie stażu i złożenie LEP/LDEP
wygaśnięciem terminu ograniczonego prawa wykonywania zawodu

w dniu

śmiercią lekarza (wg danych z systemu PESEL, aktu zgonu)

w dniu

Data

Podpis przewodniczącego komisji
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Załącznik Nr 16 do regulaminu
załącznik nr 16 do regulaminu
(brązowy – Pantone 730 U

WNIOSEK O WPISaNIE Na LISTĘ CZŁONKÓW
OraZ DO OKrĘGOWEGO rEJESTrU LEKarZY I LEKarZY DENTYSTÓW
OKrĘGOWEJ IZBY LEKarSKIEJ W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OraZ WYDaNIE „PraWa WYKONYWaNIa ZaWODU LEKarZa”
„PraWa WYKONYWaNIa ZaWODU LEKarZa DENTYSTY”
(DLa LEKarZa, KTÓrEGO DaNE ZNaJDUJĄ SIĘ W EWIDENCJI)

W-6

Nr dokumentu
Data przyjęcia
dokumentu

DANE EWIDENCYJNE
Jestem

LEKARZEM

LEKARZEM DENTYSTĄ

Posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty (stomatologa) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
numer posiadanego
zaświadczenia o prawie
wykonywania zawodu

przyznanego przez Urząd Wojewódzki/OIL
data
w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wydania

Posiadane zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu utraciło ważność z dniem 31 grudnia 2002 r.
Wykonuję zawód lekarza/lekarza dentysty na obszarze RP bez uzyskania nowego dokumentu określonego w art. 63 ust. 2
ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.) od dnia
Zaprzestałem/am wykonywać zawód lekarza/lekarza dentysty na obszarze RP z dniem
Płeć

Nazwisko i imiona

K

Nazwisko rodowe

Nazwisko poprzednie

Data urodzenia (rr-mm-dd)

Miejsce urodzenia

Obywatelstwo

M

Imię matki

Imię ojca

polskie

Stosunek do służby wojskowej
zawodowa

inne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numer PESEL

czynna

rezerwa

nie podlega

Numer NIP

Posiadam stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty. (orzeczenie)

OŚWIADCZENIA
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
Miejsce
i data

Podpis

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że nie byłem karany/a za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie o umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo
skarbowe oraz że nie zachodzą okoliczności, które zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej oraz przepisami prawa, w rozumieniu wymogu określonego
w art. 5 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.), mogłyby
mieć wpływ na wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Miejsce
i data

Podpis

Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o nazwie i siedzibie administratora danych osobowych, celu zbierania danych osobowych,
o prawie dostępu do treści moich danych osobowych i prawie ich poprawiania oraz obowiązku podania danych osobowych, o których mowa
w art. 49 ust. 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708).

Miejsce
i data

Podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w okręgowym rejestrze lekarzy i Centralnym Rejestrze Lekarzy i Lekarzy Dentystów
Rzeczypospolitej Polskiej w celu otrzymywania insertów reklamowych przesyłanych wraz z „Gazetą Lekarską” lub biuletynem właściwej okręgowej
izby lekarskiej oraz innych materiałów i informacji przesyłanych przez okręgową izbę lekarską lub Naczelną Izbę Lekarską.

Miejsce
i data

Podpis
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MIEJSCE STAŁEGO ZAMELDOWANIA
Województwo

Powiat

Gmina
Kod pocztowy

Ulica i nr domu/nr lokalu
Miejscowość

ADRES DO KORESPONDENCJI
Województwo

Telefon

E-mail

Powiat

Gmina
Kod pocztowy

Ulica i nr domu/nr lokalu
Miejscowość

Telefon

E-mail

Data

Podpis

ZałącZone dokumenty
Kopia dyplomu lekarza/lekarza dentysty

Dowód zmiany nazwiska

Zaświadczenie o ukończeniu/karta stażu podyplomowego/
/zaświadczenie o ukończeniu praktyki lekarsko-dentystycznej*

Świadectwa pracy/dokumenty potwierdzające zatrudnienie*
Dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie
wymogów dotyczących postawy etycznej za granicą

Zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty
Kserokopia dowodu osobistego lub dwóch pierwszych stron paszportu

Inne dotyczące wykonywania zawodu za granicą

Orzeczenie o stanie zdrowia
Inne dokumenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..............................................................................................................................
uwagi:

Oświadczam, że przyjęłam/ąłem do wiadomości obowiązek regularnego oplacania składki członkowskiej
Data

PotWIeRdZenIe
Potwierzdzam odbiór
„Prawa wykonywania zawodu lekarza”
„Prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty”

Data

Podpis

z numeru rejestru
z numerem seryjnym
Podpis
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WYPEŁNIA OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA
Komisja ds. rejestracji i prawa wykonywania zawodu stwierdza że:
W aktach izby znajdują się wszystkie wymagane dokumenty

Uwagi/brakujące dokumenty

Ciągłość pracy w zawodzie lekarza w ostatnich 5 latach
Brak ciągłości w wykonywaniu zawodu w ostatnich 5 latach
W aktach izby brak dokumentów
Inne
Wniosek Komisji:

Podpis

Data

UCHWAŁĄ RAdY/PREZYdIUM* OKRĘGOWEJ RAdY LEKARSKIEJ W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numer Uchwały Rady/Prezydium* ORL

z dnia

Rada/Prezydium ORL postanawia w sprawie Pana/Pani

prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty oznaczyć numerem

przyjąć do Izby, wpisać na listę członków i do rejestru OIL pod nr
wydać nowy dokument „Prawo wykonywania zawodu lekarza”/„Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”

z nr. seryjnym

Data

Podpis

AdNOTACJE dOTYCZĄCE ZMIAN W PRAWIE WYKONYWANIA ZAWOdU
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WYPEŁNIA OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA
ADNOTACJE DOTYCZĄCE ZMIAN W PRAWIE WYKONYWANIA ZAWODU

ADNOTACJE O SKREŚLENIU/PRZENIESIENIU
Zarządzenie Prezesa ORL w

nr

z dnia

Pan/Pani
zarejestrowany/a pod numerem

zastał/ła skreślony/a z rejestru OIL w związku z:

przeniesiony/a do okręgowej izby w

pismo OIL nr

z dnia

zrzeczeniem się prawa wykonywania zawodu i rezygnację z członkowstwa – wniosek zainteresowanego

z dnia

ubezwłasnowolnienia częściowego lub całkowitego – orzeczenie sądu

z dnia

decyzją Prezydenta RP o zwolnieniu z obywatelstwa polskiego (wg danych systemu PESEL)
utraty obywatelstwa innego niż RP państwa członkowskiego UE
pozbawienia prawa
wykonywania zawodu
(podstawa)

śmiercią lekarza (wg danych z systemu PESEL, aktu zgonu)

Data

Podpis przewodniczącego komisji

w dniu
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Załącznik Nr 17 do regulaminu
Wzór
.....................................................................................................
Imię i nazwisko lekarza, lekarza dentysty

Numer prawa wykonywania zawodu

Numer okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

Oświadczenie
Oświadczam, że staż podyplomowy (roczna praktyka podyplomowa, wstępny
staż pracy) odbyłem(am) w okresie:
od ...................................................... do .......................................................
w.....................................................................................................................
nazwa zakładu opieki zdrowotnej

na podstawie art. 5 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 października 1950 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 50, poz. 458 i 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). Staż podyplomowy obejmował następujące staże cząstkowe:
–
–
–
–

................................................
................................................
................................................
................................................

..........................
data
*niepotrzebne skreślić

.....................................
podpis
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Załącznik Nr 18 do regulaminu
załązcnik nr 18 do regulaminu (niebieski – Pantone 2995 U)

WNIOSEK O PRZENIESIENIE I WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW
ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr dokumentu
Data przyjęcia
dokumentu

Proszę o przyjęcie do Izby w związku z:

DANE EWIDENCYJNE
Jestem

LEKARZEM

LEKARZEM DENTYSTĄ
numerem rejestru

Jestem członkiem OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
w...........................................
Nazwisko i imiona
numer prawa wykonywania zawodu

data
przyznanym przez
OIL w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wydania

numer ograniczonego prawa
wykonywania zawodu
Posiadam prawo wykonywania zawodu

bez ograniczeń

z ograniczeniami

Ograniczenia prawa wykonywania zawodu

PRZEWIDYWANE NOWE MIEJSCE WYKONYWANIA ZAWODU
Nazwa zakładu opieki zdrowotnej
Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica i nr domu

Telefon

Przewidywane miejsce prowadzenia praktyki lekarskiej
Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica i nr domu

Telefon

PRZEWIDYWANE NOWE MIEJSCE ZAMELDOWANIA
Województwo

Gmina

Powiat

Kod pocztowy

Ulica i nr domu/nr lokalu
Miejscowość

Telefon

Faks

ADRES DO KORESPONDENCJI
Województwo

Gmina

Powiat

Kod pocztowy

Ulica i nr domu/nr lokalu
Miejscowość

Data

Telefon

Podpis

Faks

W-3
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uwagi:

ZałącZone dokumenty
Kserokopia „Prawo wykonywania zawodu lekarza”
Kserokopia „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”
Kserokopia „Ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza”
Kserokopia „Ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty”
Świadectwo ostatniego miejsca pracy/zaświadczenie o wpisie do rejestru praktyk lekarskich
Inne dokumenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...............................................................................................................................

Oświadczam, że przyjęłam/ąłem do wiadomości obowiązek regularnego oplacania składki członkowskiej
Data

Podpis

PotWIeRdZenIe
Potwierzdzam odbiór
„Prawa wykonywania zawodu lekarza”
dentysty”
„Prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty”
„ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza”
„ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarzadentysty”
dentysty”

Data

z numeru rejestru

Podpis
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WyPEŁNIA OKrĘGOWA IZBA LEKArSKA
Komisja ds. rejestracji i prawa wykonywania zawodu stwierdza że:
Nie figuruje/figuruje w rejestrze ukaranych lekarzy
Przeciwko wnioskodawcy nie toczy/toczy się postępowanie prowadzone
przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub sąd lekarski

Uwagi/brakujące dokumenty

Przeciwko wnioskodawcy nie toczy/toczy się postępowanie w sprawie
zawieszenia prawa wykonywania zawodu
Prawo wykonywania zawodu nie zostało/zostało zawieszone
Złożył dokumenty potwierdzające ciągłość wykonywania zawodu lekarza
Brak ciągłości w wykonywaniu zawodu w ostatnich 5 latach
W aktach izby znajdują się wszystkie wymagane dokumenty
W aktach izby brak dokumentów
Wniosek Komisji:

Data

Podpis

UCHWAŁĄ rAdy/PrEZydIUM* OKrĘGOWEJ rAdy LEKArSKIEJ W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numer Uchwały rady/Prezydium* OrL

z dnia

rada/Prezydium OrL postanawia w sprawie Pana/Pani

przyjąć do Izby wpisać na listę członków i zarejestrować w rejestrze OIL

pod nr

bez ograniczeń

z ograniczeniami

o przyjęciu do izby
pismem nr

Powiadomić OIL w

Data

Podpis

AdNOTACJE dOTyCZĄCE ZMIAN W PrAWIE WyKONyWANIA ZAWOdU
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WYPEŁNIA OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA
ADNOTACJE DOTYCZĄCE ZMIAN W PRAWIE WYKONYWANIA ZAWODU

ADNOTACJE O SKREŚLENIU/PRZENIESIENIU
Zarządzeniem Prezesa ORL w

nr

z dnia

Pan/Pani
zarejestrowany/a pod numerem

zastał/ła skreślony/a z rejestru OIL w związku z:

przeniesieny do okręgowej izby w

pismo OIL nr

z dnia

zrzeczeniem się prawa wykonywania zawodu i rezygnację z członkowstwa – wniosek zainteresowanego

z dnia

ubezwłasnowolnienia częściowego lub całkowitego – orzeczenie sądu

z dnia

decyzją Prezydenta RP o zwolnieniu z obywatelstwa polskiego (wg danych systemu PESEL)
utraty obywatelstwa innego niż RP państwa członkowskiego UE
pozbawienia prawa
wykonywania zawodu
(podstawa)
upływem terminu ważności ograniczonego prawa wykonywania zawodu
wygaśnięciem terminu ważności prawa wykonywania zawodu

w dniu

śmiercią lekarza (wg danych z systemu PESEL, aktu zgonu)

w dniu

Data

Podpis przewodniczącego komisji
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Załącznik Nr 19 do regulaminu
Wzór
.....................................................................................................
Imię i nazwisko lekarza, lekarza dentysty

Numer prawa wykonywania zawodu

Numer okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

Oświadczenie
Oświadczam, że z dniem ... *zaprzestałem(am) /*zaprzestaję wykonywać
zawód *lekarza /*lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie zobowiązuję się do złożenia stosownego oświadczenia do okręgowej
izby lekarskiej, której jestem członkiem, o podjęciu lub zamiarze podjęcia
wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto oświadczam, że nadal zamierzam udzielać świadczeń
zdrowotnych oraz wydawać opinie i orzeczenia lekarskie w odniesieniu do
swojej osoby, małżonka oraz osób wstępnych i zstępnych w linii prostej
pierwszego i drugiego stopnia w warunkach ambulatoryjnych, a także udzielać
świadczeń zdrowotnych wynikających z obowiązku określonego w art. 30
ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U.
z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.).

..........................
data
*niepotrzebne skreślić

.....................................
podpis
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Załącznik Nr 20 do regulaminu
Wzór
.....................................................................................................
Imię i nazwisko lekarza, lekarza dentysty

Numer prawa wykonywania zawodu

Numer okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

Oświadczenie
Oświadczam, że z dniem ... *zamierzam podjąć, /*podjąłem(am) wykonywanie
zawodu *lekarza /*lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej *na
podstawie umowy o pracę /*na podstawie umowy cywilnej /*na podstawie stosunku służbowego /*w formie uczestniczenia w studiach doktoranckich /*na
podstawie przepisów o odbywaniu studiów lub uczestniczeniu w badaniach
naukowych lub szkoleniach przez osoby nie będące obywatelami polskimi
/*jako wolontariusz w ...................................................................................
nazwa zakładu opieki zdrowotnej lub innego podmiotu

/*w formie prowadzenia *indywidualnej /*indywidualnej specjalistycznej /*grupowej praktyki lekarskiej ...............................................................................
data złożenia wniosku o wpis do rejestru praktyk lekarskich

Nie wykonuję zawodu *lekarza /*lekarza dentysty od dnia ...........................

..........................
data

*niepotrzebne skreślić

.....................................
podpis
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Załącznik Nr 21 do regulaminu
Wzór
.....................................................................................................
Imię i nazwisko lekarza, lekarza dentysty

Numer prawa wykonywania zawodu

Numer okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

Oświadczenie
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach
lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708) oświadczam, że z dniem ... zrzekam
się *prawa wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty /*ograniczonego prawa wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej, oznaczonego numerem ..., i wnoszę o skreślenie
mnie z listy członków Okręgowej Izby Lekarskiej w ...

..........................
data

* niepotrzebne skreślić

.....................................
podpis
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Załącznik Nr 22 do regulaminu

Zarządzenie nr ...
Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w ...
z dnia ...
w sprawie skreślenia *lekarza /*lekarza dentysty ...
z listy członków okręgowej izby lekarskiej
z powodu zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r.
o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708) oraz § 16 uchwały Nr 30/10/VI
Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego
trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu
lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (Biuletyn NRL z 2010 r. Nr 7), w związku ze złożeniem przez Pana(ią) ...
w dniu ... oświadczenia o zrzeczeniu się *prawa wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty /*ograniczonego prawa wykonywania zawodu *lekarza
/*lekarza dentysty ... z dniem ..., zarządza się, co następuje:
§ 1.
1. Skreśla się *lekarza /*lekarza dentystę ..., *posiadającego prawo wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty /*ograniczone prawo wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty, oznaczone numerem ...,
wpisanego do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem ..., z listy członków Okręgowej Izby Lekarskiej w ... z dniem ...,
z powodu zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza
dentysty z dniem ...
2. Dokonuje się wpisu urzędowego do „Prawa wykonywania zawodu *lekarza
/*lekarza dentysty /*lekarza stomatologa” ...
§ 2.
Dokonuje się przeniesienia danych *lekarza /*lekarza dentysty ... z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów do archiwum informatycznego oraz
akt osobowych do archiwum akt osobowych.
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w…
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 23 do regulaminu

Spis wzorów zarządzeń
prezesa okręgowej rady lekarskiej
w sprawie skreślenia z listy członków
okręgowej izby lekarskiej:
wzór 1: w sprawie skreślenia lekarza, lekarza dentysty z listy członków
okręgowej izby lekarskiej z powodu przeniesienia do innej okręgowej izby lekarskiej,
wzór 2: w sprawie skreślenia lekarza, lekarza dentysty z listy członków
okręgowej izby lekarskiej z powodu utraty prawa wykonywania
zawodu,
wzór 3: w sprawie skreślenia lekarza, lekarza dentysty z listy członków
okręgowej izby lekarskiej z powodu pozbawienia prawa wykonywania zawodu,
wzór 4: w sprawie skreślenia lekarza, lekarza dentysty z listy członków
okręgowej izby lekarskiej z powodu jego śmierci
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Wzór 1

Zarządzenie nr …
Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w …
z dnia …
w sprawie skreślenia *lekarza /*lekarza dentysty …
z listy członków okręgowej izby lekarskiej
z powodu przeniesienia do innej okręgowej izby lekarskiej
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r.
o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708) oraz § 16 uchwały Nr 30/10/VI
Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego
trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu
lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów
(Biuletyn NRL z 2010 r. Nr 7) w związku z powiadomieniem przez Okręgową
Radę Lekarską w … o podjęciu uchwały nr … z dnia … o wpisaniu *lekarza
/*lekarza dentysty … na listę członków i do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów zarządza się, co następuje:
§ 1.
Skreśla się *lekarza /*lekarza dentystę …, posiadającego *prawo wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty /*ograniczone prawo wykonywania
zawodu *lekarza /*lekarza dentysty, oznaczone numerem …, wpisanego do
okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem …, z listy
członków Okręgowej Izby Lekarskiej w …, z powodu przeniesienia do Okręgowej Izby Lekarskiej w …
§ 2.
1. Przekazuje się dane z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów
oraz akta osobowe *lekarza /*lekarza dentysty … do Okręgowej Izby
Lekarskiej w …
2. Przenosi się dane *lekarza /*lekarza dentysty … wymienionego w ust. 1
z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów do archiwum informatycznego.
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w…
* niepotrzebne skreślić
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Wzór 2

Zarządzenie nr …
Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w …
z dnia …
w sprawie skreślenia *lekarza /*lekarza dentysty …
z listy członków okręgowej izby lekarskiej
z powodu utraty prawa wykonywania zawodu
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r.
o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708) oraz § 16 uchwały Nr 30/10/VI
Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego
trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu
lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (Biuletyn NRL z 2010 r. Nr 7) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1. Skreśla się *lekarza /*lekarza dentystę …, posiadającego *prawo wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty /*ograniczone prawo wykonywania
zawodu *lekarza /*lekarza dentysty, oznaczone numerem …, przyznane
przez Okręgową Radę Lekarską w …, wpisanego do okręgowego rejestru
lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem …, z listy członków Okręgowej
Izby Lekarskiej w … z powodu:
* zwolnienia z obywatelstwa polskiego wymienionego *lekarza /*lekarza
dentysty na mocy decyzji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia …
* ubezwłasnowolnienia *całkowitego /*częściowego wymienionego *lekarza
/*lekarza dentysty na podstawie prawomocnego wyroku Sądu *Rejonowego
/*Wojewódzkiego /*Apelacyjnego w … z dnia … sygn. akt …
* upływu okresu, na jaki wymienionemu *lekarzowi /*lekarzowi dentyście
przyznane zostało prawo wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty
/*ograniczone prawo wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty …
z dniem …
2. Dokonuje się wpisu urzędowego do „Prawa wykonywania zawodu *lekarza
/*lekarza dentysty /* lekarza stomatologa” – …
§ 2.
Dokonuje się przeniesienia danych *lekarza /*lekarza dentysty … z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów do archiwum informatycznego
oraz akt osobowych do archiwum akt osobowych.

* niepotrzebne skreślić

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w…

187
Wzór 3

Zarządzenie nr …
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w …
z dnia …
w sprawie skreślenia *lekarza /*lekarza dentysty …
z listy członków okręgowej izby lekarskiej
z powodu pozbawienia prawa wykonywania zawodu
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach
lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708) oraz § 16 uchwały Nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu
postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza
i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (Biuletyn NRL z 2010 r. Nr 7) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1. Skreśla się *lekarza /*lekarza dentystę … posiadającego *prawo wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty /*ograniczone prawo wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty, oznaczone numerem …
przyznane przez Okręgową Radę Lekarską w … , wpisanego do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem …, z listy członków
Okręgowej Izby Lekarskiej w …, z powodu pozbawienia wymienionego
*lekarza /*lekarza dentysty *prawa wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty /*ograniczonego prawa wykonywania zawodu *lekarza
/*lekarza dentysty na podstawie prawomocnego orzeczenia *Okręgowego
Sądu Lekarskiego w … /*Naczelnego Sądu Lekarskiego sygn. akt …
z dnia …
2. Dokonuje się wpisu urzędowego do „Prawa wykonywania zawodu *lekarza
/*lekarza dentysty /* lekarza stomatologa” …
§ 2.
Dokonuje się przeniesienia danych *lekarza /*lekarza dentysty … z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów do archiwum informatycznego oraz
akt osobowych i dokumentu „Prawo wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza
dentysty /*lekarza stomatologa” do archiwum akt osobowych.
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w…
* niepotrzebne skreślić
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Wzór 4

Zarządzenie nr …
Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w …
z dnia …
w sprawie skreślenia *lekarza /*lekarza dentysty …
z listy członków okręgowej izby lekarskiej
z powodu jego śmierci
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach
lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708) oraz § 16 uchwały Nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego
trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu
lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów
(Biuletyn NRL z 2010 r. Nr 7), w związku z uzyskaniem *skróconego odpisu
aktu zgonu z dnia … /*informacji z systemu PESEL przez Centralny Rejestr
Lekarzy, zarządza się, co następuje:
§ 1.
Skreśla się *lekarza /*lekarza dentystę …, posiadającego *prawo wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty /*ograniczone prawo wykonywania
zawodu *lekarza /*lekarza dentysty, oznaczone numerem …, przyznane
przez Okręgową Radę Lekarską w …, wpisanego do okręgowego rejestru
lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem …, z listy członków Okręgowej
Izby Lekarskiej w …, z powodu śmierci wymienionego *lekarza /*lekarza
dentysty … w dniu … .
§ 2.
Dokonuje się przeniesienia danych *lekarza /*lekarza dentysty … z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów do archiwum informatycznego
oraz akt osobowych do archiwum akt osobowych.
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w…
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 24 do regulaminu
załązcnik nr 24 do regulaminu
(czerwony – Pantone 1795 U)

WNIOSEK O
PRZYZNANIE
PONOWNE PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA
ZAWODU LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY, WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW
ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

W-2B

Nr dokumentu
Data przyjęcia
dokumentu

(DLA LEKARZA CUDZOZIEMCA)

DANE EWIDENCYJNE
Jestem cudzoziemcem

LEKARZEM

Posiadam tytuł
Uzyskany w dniu

LEKARZEM DENTYSTĄ
uzyskałem zezwolenie na zatrudnienie

Zamierzam wykonywać zawód na obszarze RP
w celach zarobkowych

w formie wykonywania praktyki lekarskiej

LEKARZA

LEKARZA DENTYSTY

na podstawie dyplomu nr

wydanego przez

w dniu

Ukończyłem staż podyplomowy
Uzyskałem uznanie przez Ministra Zdrowia stażu podyplomowego odbytego za granicą

data

Złożyłem LEP/LDEP

data

Wykonywałem zawód na podstawie ograniczonego prawa wykonywania zawodu
lekarza/lekarza dentysty

numer prawa

Przyznanego przez OIL w ................................................................................................................................ w dniu
Posiadam prawo wykonywania
przyznane na podstawie art. 7 ust. 1, 3 i 5
zawodu lekarza/lekarza dentysty
przyznane na podstawie art. 7 ust. 1a-1b, 3 i 5
ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.)

numer prawa
ważne na okres
(data)

Nazwisko i imiona

K

Imię ojca

Imię matki

Nazwisko rodowe

Nazwisko poprzednie

Data urodzenia (rr-mm-dd)

Płeć
M

Miejsce urodzenia

Obywatelstwo

Numer paszportu

Numer PESEL

Numer NIP

Posiadam stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty. (orzeczenie)
Władam językiem polskim w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty. (egzamin)
Ukończyłem studia medyczne w języku polskim.

OŚWIADCZENIA
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
Miejsce
i data

Podpis

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że nie byłem karany/a za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie o umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo
skarbowe oraz że nie zachodzą okoliczności, które zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej oraz przepisami prawa, w rozumieniu wymogu określonego
w art. 5 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.), mogłyby
mieć wpływ na wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Miejsce
i data

Podpis

Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o nazwie i siedzibie administratora danych osobowych, celu zbierania danych osobowych,
o prawie dostępu do treści moich danych osobowych i prawie ich poprawiania oraz obowiązku podania danych osobowych, o których mowa
w art. 49 ust. 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708).

Miejsce
Podpis
i data
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w okręgowym rejestrze lekarzy i Centralnym Rejestrze Lekarzy i Lekarzy Dentystów
Rzeczypospolitej Polskiej w celu otrzymywania insertów reklamowych przesyłanych wraz z „Gazetą Lekarską” lub biuletynem właściwej okręgowej
izby lekarskiej oraz innych materiałów i informacji przesyłanych przez okręgową izbę lekarską lub Naczelną Izbę Lekarską.
Miejsce
i data

Podpis
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PRAWO POBYTU
uzyskałem prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

pobyd rezydenta długoterminowego UE

wizę z prawem wielokrotnego wjazdu

zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony

zezwolenie na osiedlenie się

status uchodźcy

zgoda na pobyt tolerowany

decyzję o udzieleniu ochrony uzupełniającej

MIEJSCE STAŁEGO ZAMELDOWANIA
Województwo

Powiat

Gmina

Ulica i nr domu/nr lokalu
Miejscowość

Kod pocztowy
Telefon

E-mail

ADRES DO KORESPONDENCJI
Województwo

Powiat

Gmina

Ulica i nr domu/nr lokalu
Miejscowość

Kod pocztowy
Telefon

Data

E-mail

Podpis

ZałącZone dokumenty
Kopia dyplomu lekarza/lekarza dentysty/dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe*

Kserokopia paszportu

Zaświadczenie o uznaniu równoważności dyplomu

Dokument uprawniający do pobytu
na obszarze RP

Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty*
Karta stażu podyplomowego/decyzja Ministra Zdrowia o zaliczeniu stażu

Orzeczenie o stanie zdrowia

Świadectwo złożenia LEP/LDEP*

Dowód zmiany nazwiska

Zezwolenie (przyrzeczenia) wojewody na zatrudnienie

Inne, dotyczące lekarza cudzoziemca

Zaświadczenie o znajomości języka polskiego
Dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej
Inne dokumenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................................................................................... ........
uwagi:

Oświadczam, że przyjęłam/ąłem do wiadomości obowiązek regularnego oplacania składki członkowskiej
Data

PotWIeRdZenIe
Potwierzdzam odbiór
„Prawa wykonywania zawodu lekarza”
„Prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty”
Data

Podpis

z numeru rejestru
z numerem seryjnym
Podpis
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WYPEŁNIA OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA
Komisja ds. rejestracji i prawa wykonywania zawodu stwierdza że:
Przeciwko wnioskodawcy nie toczy/toczy się postępowanie prowadzone
przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub sąd lekarski
Nie figuruje/figuruje w rejestrze skazanych RP lub innego państwa
Przeciwko wnioskodawcy nie toczy/toczy się postępowanie
w sprawie zawieszenia prawa wykonywania zawodu
Prawo wykonywania zawodu nie zostało/zostało zawieszone
Złożył dokumenty potwierdzające ciągłość wykonywania zawodu
Brak ciągłości wykonywania zawodu w ciągu osatnich 5 lat
Uzyskał zgodę na zatrudnienie
Uzyskał prawo pobytu na obszarze RP
Wniosek Komisji:

Załączono wszystkie wymagane dokumenty
Spełnia warunki przyznania prawa wykonywania zawodu
w celu pracy zarobkowej
Nie spełnia warunków przyznania prawa wykonywania zawodu
Uwagi/brakujące dokumenty prawa (uzasadnienie w załączeniu)

Podpis

Data

UCHWAŁĄ RADY/PREZYDIUM* OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numer Uchwały Rady/Prezydium* ORL

z dnia

Panu/Pani
zostało / ponownie zostało przyznane prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej

na podstawie art. 7 ust. 1, 3 i 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
bez ograniczeń

z ograniczeniami

prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty oznaczono numerem

wpisano / ponownie wpisano ww. lekarza na listę członków i zarejestrowano w rejestrze OIL pod nr

wydano „Prawo wykonywania zawodu lekarza”/„Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”

z nr. seryjnym

Nie zostało przyznane prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze RP (uzasadnienie w załączeniu).

Data

Podpis

ADNOTACJE DOTYCZĄCE ZMIAN W PRAWIE WYKONYWANIA ZAWODU
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WYPEŁNIA OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA
ADNOTACJE DOTYCZĄCE ZMIAN W PRAWIE WYKONYWANIA ZAWODU

ADNOTACJE O SKREŚLENIU/PRZENIESIENIU
Zarządzenie Prezesa ORL w

nr

z dnia

Pan/Pani
zarejestrowany/a pod numerem

zastał/ła skreślony/a z rejestru OIL w związku z:

przeniesiony do okręgowej izby w

pismo OIL nr

z dnia

zrzeczeniem się prawa wykonywania zawodu i rezygnację z członkowstwa – wniosek zainteresowanego

z dnia

ubezwłasnowolnienia częściowego lub całkowitego – orzeczenie sądu

z dnia

pozbawienia prawa
wykonywania zawodu (podstawa)

wygaśnięcie terminu ważności prawa wykonywania zawodu

w dniu

śmiercią lekarza (wg danych z systemu PESEL, akt zgonu)

w dniu

Data

Podpis przewodniczącego komisji
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Załącznik Nr 25 do regulaminu
WNIOSEK O
PRZYZNANIE
PONOWNE PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA
ZAWODU LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY, W CELU OKREŚLONYM W ART. 7 UST. 1A
USTAWY O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY, WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW
ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(DLA LEKARZA CUDZOZIEMCA)

załązcnik nr 25 do regulaminu
(czerwony – Pantone 186 U)

Nr dokumentu

W-2C

Data przyjęcia
dokumentu

DANE EWIDENCYJNE
Jestem cudzoziemcem
LEKARZEM
Zamierzam wykonywać zawód wyłącznie w celu
odbycia kształcenia podyplomowego

LEKARZEM DENTYSTĄ

Posiadam tytuł

LEKARZA DENTYSTY

naukowych

odbycia studiów
uczestniczenia w badaniach
uczestniczenia w pracach rozwojowych i uzyskałem zgodę ministra zdrowia na odbycie/dalsze odbywanie* kształcenia/studiów*

Uzyskany w dniu

LEKARZA
na podstawie dyplomu nr

wydanego przez

w dniu

Ukończyłem staż podyplomowy
Uzyskałem uznanie przez Ministra Zdrowia stażu podyplomowego odbytego za granicą

data

Złożyłem LEP/LDEP

data

Wykonywałem zawód na podstawie ograniczonego prawa wykonywania zawodu
lekarza/lekarza dentysty

numer prawa

Przyznanego przez OIL w ................................................................................................................................ w dniu
Posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty
przyznane na podstawie art. 7 ust. 1a-1b, 3 i 5
ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.)

numer prawa
ważne na okres
(data)

Nazwisko i imiona

K

Imię ojca

Imię matki

Nazwisko rodowe

Nazwisko poprzednie

Data urodzenia (rr-mm-dd)

Płeć
M

Miejsce urodzenia

Obywatelstwo

Numer paszportu

Numer PESEL

Numer NIP

Posiadam stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty. (orzeczenie)
Władam językiem polskim w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty. (egzamin)
Ukończyłem studia medyczne w języku polskim.

OŚWIADCZENIA
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
Miejsce
i data

Podpis

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że nie byłem karany/a za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie o umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo
skarbowe oraz że nie zachodzą okoliczności, które zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej oraz przepisami prawa, w rozumieniu wymogu określonego
w art. 5 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.), mogłyby
mieć wpływ na wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Miejsce
Podpis
i data
Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o nazwie i siedzibie administratora danych osobowych, celu zbierania danych osobowych,
o prawie dostępu do treści moich danych osobowych i prawie ich poprawiania oraz obowiązku podania danych osobowych, o których mowa
w art. 49 ust. 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708).
Miejsce
Podpis
i data
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w okręgowym rejestrze lekarzy i Centralnym Rejestrze Lekarzy i Lekarzy Dentystów
Rzeczypospolitej Polskiej w celu otrzymywania insertów reklamowych przesyłanych wraz z „Gazetą Lekarską” lub biuletynem właściwej okręgowej
izby lekarskiej oraz innych materiałów i informacji przesyłanych przez okręgową izbę lekarską lub Naczelną Izbę Lekarską.
Miejsce
i data

Podpis
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PRAWO POBYTU
uzyskałem prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
wizę z prawem wielokrotnego wjazdu

zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony

status uchodźcy

zgoda na pobyt tolerowany

decyzję o udzieleniu ochrony uzupełniającej

MIEJSCE STAŁEGO ZAMELDOWANIA
Województwo

Powiat

Gmina

Telefon

E-mail

Powiat

Gmina

Telefon

E-mail

Ulica i nr domu/nr lokalu
Miejscowość

Kod pocztowy

ADRES DO KORESPONDENCJI
Województwo
Ulica i nr domu/nr lokalu
Miejscowość

Kod pocztowy

Data

Podpis

ZałącZone dokumenty
Kopia dyplomu lekarza/lekarza dentysty / dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Kserokopia paszportu

Zaświadczenie o uznaniu równoważności dyplomu
Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty

Dokument uprawniający do pobytu
na obszarze RP

Karta stażu podyplomowego/decyzja Ministra Zdrowia o zaliczeniu stażu

Orzeczenie o stanie zdrowia

Świadectwo złożenia LEP/LDEP

Dowód zmiany nazwiska

Zezwolenie Ministra Zdrowia na szkolenie podyplomowe/studia

Inne, dotyczące lekarza cudzoziemca

Zaświadczenie o znajomości języka polskiego
Dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej
Inne dokumenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...............................................................................................................................
uwagi:

Oświadczam, że przyjęłam/ąłem do wiadomości obowiązek regularnego oplacania składki członkowskiej
Data

PotWIeRdZenIe
Potwierzdzam odbiór
„Prawa wykonywania zawodu lekarza”
„Prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty”
Data

Podpis

z numeru rejestru
z numerem seryjnym
Podpis
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WYPEŁNIA OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA
Komisja ds. rejestracji i prawa wykonywania zawodu stwierdza że:
Przeciwko wnioskodawcy nie toczy/toczy się postępowanie prowadzone
przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub sąd lekarski
Nie figuruje/figuruje w rejestrze skazanych RP lub innego państwa
Przeciwko wnioskodawcy nie toczy/toczy się postępowanie
w sprawie zawieszenia prawa wykonywania zawodu
Prawo wykonywania zawodu nie zostało/zostało zawieszone
Złożył dokumenty potwierdzające ciągłość wykonywania zawodu
Brak ciągłości wykonywania zawodu w ciągu ostatnich 5 lat
Uzyskał zgodę na szkolenie podyplomowe/studia
Uzyskał prawo pobytu na obszarze RP
Wniosek Komisji:

Załączono wszystkie wymagane dokumenty
Spełnia warunki przyznania prawa wykonywania zawodu wyłącznie
w celu odbycia szkolenia podyplomowego/studiów/uczestniczenia
w pracach badawczych/uczestniczenia w pracach rozwojowych
Nie spełnia warunków przyznania prawa wykonywania zawodu
Uwagi/brakujące dokumenty prawa (uzasadnienie w załączeniu)

Podpis

Data

UCHWAŁĄ RADY/PREZYDIUM* OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numer Uchwały Rady/Prezydium* ORL

z dnia

Panu/Pani
zostało / ponownie zostało przyznane prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej

na podstawie art. 7 ust. 1a-1b, 3 i 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
z ograniczeniami

prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty oznaczono numerem

wpisano / ponownie wpisano ww. lekarza na listę członków i zarejestrowano w rejestrze OIL pod nr

wydano „Prawo wykonywania zawodu lekarza”/„Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”

z nr. seryjnym

Nie zostało przyznane prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze RP (uzasadnienie w załączeniu).

Data

Podpis

ADNOTACJE DOTYCZĄCE ZMIAN W PRAWIE WYKONYWANIA ZAWODU
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WYPEŁNIA OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA
ADNOTACJE DOTYCZĄCE ZMIAN W PRAWIE WYKONYWANIA ZAWODU

ADNOTACJE O SKREŚLENIU/PRZENIESIENIU
Zarządzenie Prezesa ORL w

nr

z dnia

Pan/Pani
zarejestrowany/a pod numerem

zastał/ła skreślony/a z rejestru OIL w związku z:

przeniesiony do okręgowej izby w

pismo OIL nr

z dnia

zrzeczeniem się prawa wykonywania zawodu i rezygnację z członkowstwa – wniosek zainteresowanego

z dnia

ubezwłasnowolnienia częściowego lub całkowitego – orzeczenie sądu

z dnia

pozbawienia prawa
wykonywania zawodu (podstawa)

wygaśnięcie terminu ważności prawa wykonywania zawodu

w dniu

śmiercią lekarza (wg danych z systemu PESEL, akt zgonu)

w dniu

Data

Podpis przewodniczącego komisji
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Załącznik Nr 26 do regulaminu
załązcnik nr 26 do regulaminu
(szafirowy – Pantone 7455 U)

Oświadczenie *lekarza /*lekarza dentysty
Obywatela państwa człOnkOwskiegO Ue
O zamiarze tymczasOwegO i OkazjOnalnegO
wykOnywania zawOdU *lekarza /*lekarza dentysty
na Obszarze rzeczypOspOlitej pOlskiej

O-1

Nr dokumentu
Data przyjęcia
dokumentu

DANE EWIDENCYJNE
LEKARZEM

Jestem

LEKARZEM DENTYSTĄ

Płeć
K

M

Nazwisko i imiona
Data urodzenia (rr-mm-dd)

Obywatelstwo państwa UE

Miejsce urodzenia
Nazwa i numer dokumentu tożsamości
Posiadam prawo wykonywania zawodu w
Nazwa i numer dokumentu
wydany przez
Posiadane specjalizacje
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Posiadam stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty. (orzeczenie/zaświadczenie*)

OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że zamierzam wykonywać zawód *lekarza /*lekarza dentysty na obszarze Okręgowej
Izby Lekarskiej w
...............................................................................................................................................
miejsce wykonywania zawodu

w ramach *umowy o pracę, /*umowy cywilnej, /*jako wolontariusz, /*zatrudnienia
w
...........................................................................................................................................................................
nazwa i adres podmiotu

/*prowadzenia praktyki lekarskiej

...................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................
określenie praktyki, zakres i rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych, adres siedziby

w okresie od
do
............................
............................
* Jednocześnie oświadczam, że pomieszczenie, w którym będzie wykonywana praktyka, urządzenia, sprzęt
medyczny i wyroby medyczne za pomocą których będą wykonywane czynności w ramach praktyki,
spełniają wymogi określone w przepisach na podstawie art. 50b ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.
o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.).
*niepotrzebne skreślić
Miejsce
i data

Podpis
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OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że *władam /*nie władam językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza
dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Miejsce
i data

Podpis

Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o obowiązujących mnie przepisach dotyczących odpowiedzialności zawodowej przed sądami
lekarskimi za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz za naruszenie przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza
obowiązujących na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, określonych w ustawie z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 217,
poz. 1708).

Miejsce
i data

Podpis

Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o nazwie i siedzibie administratora danych osobowych, celu zbierania danych osobowych, o prawie
dostępu do treści moich danych osobowych i prawie ich poprawiania oraz obowiązku podania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 2-8
ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.).

Miejsce
i data

Podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ewidencji lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej, prawodzonej przez Naczelną Radę Lekarską, w zakresie i celu określonych w uchwale Nr 30/10/VI Naczelnej Rady
Lekarskiej z dnia 3 wrześnie 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu
lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestrów lekarzy (Biuletyn NRL z 2010 nr 7).

Miejsce
i data

Podpis

ADRES DO kORESPONDENCJI
Państwo
Kraj
Region
Jednostka administracyjna regionu
Gmina
Ulica i nr domu/nr lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość
Telefon
Faks/e-mail

ZAłąCZONE DOkUmENty
Kopia dyplomu lekarza/lekarzadentysty

Dowód zmiany nazwiska

Kserokopia dwóch pierwszych stron dowodu osobistego lub paszportu

Zaświadczenie o stanie zdrowia

Kserokopia decyzji o nadaniu NIP

Inne, dotyczące lekarza cudzoiemca

Inne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................................
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Załącznik Nr 27 do regulaminu
Wzór

Zaświadczenie nr .......... / ..............................................................................

(nr wpisu do rejestru lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód)

Okręgowa Rada Lekarska w ... zaświadcza, że *lekarz /*lekarz dentysta ...
obywatel ..., posiadający(a) prawo do wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza
dentysty* w ... i wykonujący(a) zawód w tym państwie, złożył(a) oświadczenie
o zamiarze tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu *lekarza
/*lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze Okręgowej Izby Lekarskiej w ... w ramach ... w okresie od ... do ...
*Lekarz /*lekarz dentysta ... został wpisany do rejestru lekarzy tymczasowo
i okazjonalnie wykonujących zawód, prowadzonego przez Okręgową Radę
Lekarską w ..., pod numerem ...

……………………………
data

* niepotrzebne skreślić

…………………..……
podpis
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Załącznik Nr 28 do regulaminu

Wykaz numerów kodów państw członkowskich
Unii Europejskiej,
których obywatelem jest lekarz z UE
Lp.

Nazwa państwa

Numer

1

Republika Austrii

040

2

Królestwo Belgii

056

3

Republika Bułgarii

100

4

Republika Cypryjska

196

5

Republika Czeska

203

6

Królestwo Danii

208

7

Republika Estonii

233

8

Republika Finlandii

246

9

Republika Francuska

250

10

Republika Grecka

300

11

Królestwo Hiszpanii

724

12

Królestwo Holandii

528

13

Republika Irlandii

372

14

Republika Islandii

352

15

Księstwo Liechtensteinu

438

16

Republika Litewska

440

17

Wielkie Księstwo Luksemburga

442

18

Republika Łotewska

428

19

Republika Malty

470

20

Republika Federalna Niemiec

276

21

Królestwo Norwegii

578

22

Republika Portugalii

620

23

Rumunia

642

24

Republika Słowacji

703

25

Republika Słowenii

705

26

Konfederacja Szwajcarska

756

27

Królestwo Szwecji

752

28

Republika Węgierska

348

29

Republika Włoska

380

30

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

826
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Załącznik Nr 29 do regulaminu
Wzór
……………………………...........................……
(zakład opieki zdrowotnej /indywidualna/
/indywidualna specjalistyczna /grupowa praktyka lekarska)

Zaświadczenie
Zaświadcza się, że *lekarz /*lekarz dentysta ..., posiadający(a) prawo wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty, oznaczone numerem ...,
członek Okręgowej Izby Lekarskiej w ..., numer rejestracyjny ..., odbył(a)
w ... w okresie od ... do ... przeszkolenie obejmujące ...
Wymieniony *lekarz /*lekarz dentysta posiada kwalifikacje do wykonywania
zawodu *lekarza /*lekarza dentysty zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy
medycznej.

................................
data

* niepotrzebne skreślić

...........................................
podpis i pieczątka
*lekarza /*lekarza dentysty
nadzorującego przeszkolenie
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Załącznik Nr 30 do regulaminu

Spis wzorów zarządzeń prezesa okręgowej rady lekarskiej
w związku z zawieszeniem prawa wykonywania zawodu
lub ograniczeniem w wykonywaniu zawodu:
wzór 1: w sprawie zawieszenia prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza
dentysty, na podstawie orzeczenia sądu lekarskiego,
wzór 2: w sprawie ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu
lekarza, lekarza dentysty, zakazu pełnienia funkcji kierowniczych
w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia przez lekarza,
lekarza dentystę, na podstawie orzeczenia sądu lekarskiego,
wzór 3: w sprawie tymczasowego zawieszenia prawa wykonywania zawodu
lekarza, lekarza dentysty, na podstawie postanowienia sądu lekarskiego,
wzór 4: w sprawie tymczasowego ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza, lekarza dentysty, na podstawie postanowienia
sądu lekarskiego,
wzór 5: w sprawie zakazu wykonywania zawodu przez lekarza, lekarza
dentystę, na podstawie wyroku sądu o zastosowaniu środka karnego,
zabezpieczającego,
wzór 6: w sprawie zawieszenia w wykonywaniu zawodu lekarza, lekarza
dentysty, na podstawie postanowienia sądu, prokuratora o zastosowaniu środka zapobiegawczego,
wzór 7: w sprawie ograniczenia w wykonywaniu zawodu lekarza, lekarza
dentysty, na podstawie wyroku sądu orzekającego środek karny
w postaci zakazu prowadzenia określonej działalności, zajmowania
określonych stanowisk
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Wzór nr 1

Zarządzenie nr …
Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w …
z dnia …
w sprawie zawieszenia prawa wykonywania
zawodu *lekarza /*lekarza dentysty …
na podstawie orzeczenia sądu lekarskiego
Na podstawie art. 25 pkt 12 i art. 49 ust. 5 pkt 33 w zw. z art. 83 ust. 1 pkt 6
ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708),
§ 3 ust. 1 pkt 1, § 4 i 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2010 r.
w sprawie sposobu i trybu prowadzenia Rejestru Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu i trybu wykonywania
prawomocnych orzeczeń sadów lekarskich (Dz. U. Nr 130, poz. 884) oraz § 4
ust. 2 pkt 2, § 14 pkt 1 i § 15 ust. 3 uchwały Nr 30/10/VI Naczelnej Rady
Lekarskiej z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza
dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (Biuletyn NRL
z 2010 r. Nr 7), w wykonaniu kary zawieszenia prawa wykonywania zawodu
na okres …, orzeczonej prawomocnym orzeczeniem *Okręgowego Sądu Lekarskiego w … /*Naczelnego Sądu Lekarskiego z dnia … w sprawie nr …,
wydanego na podstawie art. …, wobec *lekarza /*lekarza dentysty …, członka
Okręgowej Izby Lekarskiej w …, wpisanego do okręgowego rejestru lekarzy
i lekarzy dentystów pod numerem …, posiadającego prawo wykonywania
zawodu *lekarza /*lekarza dentysty, oznaczone numerem …, przekazanego
przez … przy piśmie z dnia … nr …, zarządza się, co następuje:
1.
2.
3.
4.

5.

§ 1.
Wpisać do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów wzmiankę
o zawieszeniu *lekarzowi /*lekarzowi dentyście … prawa wykonywania
zawodu na okres od … do … .
Ustalić, iż termin rozpoczęcia kary zawieszenia prawa wykonywania
zawodu biegnie od dnia uprawomocnienia się wymienionego na wstępie
orzeczenia, tj. od dnia … .
Dołączyć do akt osobowych wymienionego *lekarza /*lekarza dentysty
odpis prawomocnego orzeczenia, o którym mowa na wstępie.
Dokonać zmiany numeru rejestracyjnego wymienionego *lekarza /*lekarza
dentysty na … oraz przekazać informację o wpisaniu wzmianki o ukaraniu
*lekarza /*lekarza dentysty i zmiany numeru rejestracyjnego do Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej.
Przekazać informację o zawieszeniu wykonywania zawodu i okresie jego
obowiązywania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Narodowemu Funduszowi Zdrowia Oddział w …, wojewodzie i pracodawcy wymienionego
*lekarza /*lekarza dentysty.
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§ 2.
Zobowiązać *lekarza /*lekarza dentystę … do złożenia w Okręgowej Izbie
Lekarskiej w … dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu.
§ 3.
1. Ustalić, iż termin zakończenia kary zawieszenia prawa wykonywania
zawodu *lekarzowi /*lekarzowi dentyście …, zgodnie z wymienionym
na wstępie orzeczeniem, upływa z dniem …
2. Dokonać zmiany numeru rejestracyjnego wymienionemu *lekarza /*lekarza dentysty na … i przekazać informację o zakończeniu kary i zmianie
numeru rejestracyjnego do Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu, o którym mowa w ust. 1.
3. Wydać wymienionemu *lekarzowi /*lekarzowi dentyście dokument *„Prawo wykonywania zawodu lekarza” /*„Prawo wykonywania zawodu lekarza
dentysty” w dniu, o którym mowa w ust. 1.
§ 4.
Przekazać zarządzenie *lekarzowi /*lekarzowi dentyście.
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w…
* niepotrzebne skreślić
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Wzór nr 2

Zarządzenie nr …
Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w …
z dnia …
w sprawie *ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu
*lekarza /*lekarza dentysty …
/*zakazu pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych
ochrony zdrowia przez *lekarza /*lekarza dentystę …
na podstawie orzeczenia sądu lekarskiego
Na podstawie art. 25 pkt 12 i art. 49 ust. 5 pkt 32 ustawy z dnia 2 grudnia
2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708), § 3 ust. 1 pkt 1 i § 4
ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia Rejestru Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów
Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu i trybu wykonywania prawomocnych
orzeczeń sadów lekarskich (Dz. U. Nr 130, poz. 884) oraz § 4 ust. 2 pkt 3,
§ 13 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia
3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach
przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz
prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (Biuletyn NRL z 2010 r.
Nr 7), w wykonaniu kary *ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu
zawodu *lekarza /*lekarza dentysty /*zakazu pełnienia funkcji kierowniczych
w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres …, orzeczonej prawomocnym orzeczeniem *Okręgowego Sądu Lekarskiego w … /*Naczelnego
Sądu Lekarskiego z dnia … w sprawie nr …, wydanego na podstawie art. …,
wobec *lekarza /*lekarza dentysty …, członka Okręgowej Izby Lekarskiej
w …, wpisanego do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów pod
numerem …, posiadającego prawo wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty, oznaczone numerem …, przekazanego przez … przy piśmie
z dnia … nr …, zarządza się, co następuje:
§ 1.
1.
* Wpisać do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów wzmiankę
o ograniczeniu zakresu czynności w wykonywaniu zawodu *lekarzowi
/*lekarzowi dentyście … w sposób określony w wymienionym na wstępie
orzeczeniu w okresie od … do … .
* Wpisać do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów wzmiankę
o zakazie pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych
ochrony zdrowia przez *lekarza /*lekarza dentystę w okresie od … do … .
2. Ustalić, iż termin rozpoczęcia kary *ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu /*zakazu pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia biegnie od daty uprawomocnienia
się wymienionego na wstępie orzeczenia, tj. od dnia … .
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3. Dołączyć do akt osobowych wymienionego *lekarza /*lekarza dentysty
odpis prawomocnego orzeczenia, o którym mowa na wstępie.
4. Dokonać zmiany numeru rejestracyjnego wymienionemu *lekarzowi /*lekarzowi dentyście na … oraz przekazać informację o wpisaniu wzmianki
o ukaraniu *lekarza /*lekarza dentysty i zmiany numeru rejestracyjnego
do Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej
Polskiej.
5. Przekazać informację o *ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu
zawodu *lekarza /*lekarza dentysty /*zakazu pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia i okresie jego
obowiązywania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Narodowemu Funduszowi Zdrowia Oddział w …, wojewodzie i pracodawcy wymienionego
*lekarza /*lekarza dentysty.
6. Dokonać wpisu urzędowego do dokumentu *„Prawo wykonywania zawodu
lekarza” /*„Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” o następującej
treści – „…”.
§ 2.
Zobowiązać *lekarza /*lekarza dentystę … do złożenia w Okręgowej Izbie
Lekarskiej w … dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu w celu
dokonania wpisu urzędowego, o którym mowa w § 1 ust. 6.
§ 3.
1. Ustalić, iż termin zakończenia kary *ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu /*zakazu pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach
organizacyjnych ochrony zdrowia *lekarzowi /*lekarzowi dentyście …,
zgodnie z wymienionym na wstępie orzeczeniem, upływa z dniem … .
2. Dokonać zmiany numeru rejestracyjnego wymienionemu *lekarzowi /*lekarzowi dentyście na … i przekazać informację o zakończeniu kary i zmianie numeru rejestracyjnego do Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy
Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu, o którym mowa w ust. 1.
3. Wezwać wymienionego *lekarza /*lekarza dentystę do stawienia się w Okręgowej Izbie Lekarskiej w … w celu dokonania wpisu urzędowego w dokumencie *„Prawo wykonywania zawodu lekarza” /*„Prawo wykonywania
zawodu lekarza dentysty” w dniu, o którym mowa w ust. 1.
§ 4.
Przekazać zarządzenie *lekarzowi /*lekarzowi dentyście.
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w…
* niepotrzebne skreślić
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Wzór nr 3

Zarządzenie nr …
Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w …
z dnia …
w sprawie tymczasowego zawieszenia prawa wykonywania
zawodu *lekarza /*lekarza dentysty …
na podstawie postanowienia sądu lekarskiego
Na podstawie art. 25 pkt 12, art. 49 ust. 5 pkt 33 oraz art. 77 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708)
oraz § 4 ust. 2 pkt 2, § 14 pkt 1 i § 15 ust. 3 uchwały Nr 30/10/VI Naczelnej
Rady Lekarskiej z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu
postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów
(Biuletyn NRL z 2010 r. Nr 7), w wykonaniu postanowienia *Okręgowego
Sądu Lekarskiego w … /*Naczelnego Sądu Lekarskiego z dnia … w sprawie
nr …, wydanego na podstawie art. …, wobec *lekarza /*lekarza dentysty,
członka Okręgowej Izby Lekarskiej w …, wpisanego do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem …, posiadającego prawo
wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty, oznaczone numerem …,
w sprawie tymczasowego zawieszenia prawa wykonywania zawodu na
okres …, przekazanego przez … przy piśmie z dnia … nr …, zarządza się,
co następuje:
1.
2.
3.
4.

5.

§ 1.
Wpisać do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów wzmiankę
o tymczasowym zawieszeniu prawa wykonywania zawodu *lekarzowi
/*lekarzowi dentyście … od dnia … do dnia jego uchylenia.
Ustalić, iż termin rozpoczęcia tymczasowego zawieszenia prawa wykonywania zawodu biegnie od daty wydania postanowienia *Okręgowego
Sądu Lekarskiego w … /*Naczelnego Sądu Lekarskiego, tj. od dnia …
Dołączyć do akt osobowych wymienionego *lekarza /*lekarza dentysty
odpis postanowienia, o którym mowa na wstępie.
Dokonać zmiany numeru rejestracyjnego wymienionemu *lekarzowi /*lekarzowi dentyście na … oraz przekazać informację o wpisaniu wzmianki
o tymczasowym zawieszeniu *lekarza /*lekarza dentysty i zmiany numeru
rejestracyjnego do Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów
Rzeczypospolitej Polskiej.
Przekazać informację o tymczasowym zawieszeniu prawa wykonywania
zawodu i okresie jego obowiązywania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Narodowemu Funduszowi Zdrowia Oddział w …, wojewodzie
i pracodawcy wymienionego *lekarza /*lekarza dentysty.
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§ 2.
Zobowiązać *lekarza /*lekarza dentystę … do złożenia w Okręgowej Izbie
Lekarskiej w … dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu.
§ 3.
Przekazać zarządzenie *lekarzowi /*lekarzowi dentyście.
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w…
* niepotrzebne skreślić
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Wzór nr 4

Zarządzenie nr …
Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w …
z dnia …
w sprawie tymczasowego ograniczenia zakresu czynności
w wykonywaniu zawodu *lekarza /*lekarza dentysty …
na podstawie postanowienia sądu lekarskiego
Na podstawie art. 25 pkt 12, art. 49 ust. 5 pkt 32 oraz art. 77 ust. 1 i 4 ustawy
z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708) oraz
§ 4 ust. 2 pkt 3 i § 13 pkt 1 uchwały Nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej
z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania
w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza
dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (Biuletyn NRL
z 2010 r. Nr 7), w wykonaniu postanowienia *Okręgowego Sądu Lekarskiego
w … /*Naczelnego Sądu Lekarskiego z dnia … w sprawie nr …, wydanego
na podstawie art. …, wobec *lekarza /*lekarza dentysty, członka Okręgowej
Izby Lekarskiej w …, wpisanego do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy
dentystów pod numerem …, posiadającego prawo wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty, oznaczone numerem …, w sprawie tymczasowego
ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu *lekarza /*lekarza
dentysty na okres …, przekazanego przez … przy piśmie z dnia … nr …,
zarządza się, co następuje:
1.

2.

3.
4.

5.

§ 1.
Wpisać do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów wzmiankę
o tymczasowym ograniczeniu zakresu czynności w wykonywaniu zawodu
*lekarza /*lekarza dentysty na okres od … do dnia uchylenia tymczasowego ograniczenia *lekarzowi /*lekarzowi dentyście … .
Ustalić, iż termin rozpoczęcia tymczasowego ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu biegnie od daty wydania postanowienia
*Okręgowego Sądu Lekarskiego w … /*Naczelnego Sądu Lekarskiego,
tj. od dnia … .
Dołączyć do akt osobowych wymienionego *lekarza /*lekarza dentysty
odpis postanowienia, o którym mowa na wstępie.
Dokonać zmiany numeru rejestracyjnego wymienionemu *lekarzowi /*lekarzowi dentyście na … oraz przekazać informację o wpisaniu wzmianki
o tymczasowym ograniczeniu zakresu czynności w wykonywaniu zawodu
*lekarza /*lekarza dentysty i zmiany numeru rejestracyjnego do Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej.
Przekazać informację o tymczasowym ograniczeniu zakresu czynności
w wykonywaniu zawodu *lekarza /*lekarza dentysty i okresie jego obowią-
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zywania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Narodowemu Funduszowi
Zdrowia Oddział w …, wojewodzie i pracodawcy wymienionego *lekarza
/*lekarza dentysty.
6. Dokonać wpisu urzędowego do dokumentu *„Prawo wykonywania zawodu
lekarza” /*„Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” o następującej
treści – „…”.
§ 2.
Zobowiązać *lekarza /*lekarza dentystę … do złożenia w Okręgowej Izbie
Lekarskiej w … dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu w celu
dokonania wpisu urzędowego, o którym mowa w § 1 ust. 6.
§ 3.
Przekazać zarządzenie *lekarzowi /*lekarzowi dentyście.
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w…
* niepotrzebne skreślić
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Wzór nr 5

Zarządzenie nr …
Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w …
z dnia …
w sprawie zakazu wykonywania zawodu
przez *lekarza /*lekarza dentystę … na podstawie wyroku sądu
o zastosowaniu środka *karnego /*zabezpieczającego
Na podstawie art. 25 pkt 12 i art. 49 ust. 5 pkt 33 ustawy z dnia 2 grudnia
2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708) oraz § 4 ust. 2 pkt 2
i § 14 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia
3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach
przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz
prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (Biuletyn NRL z 2010 r.
Nr 7), w wykonaniu prawomocnym wyroku Sądu … z dnia … sygn. akt …,
w którym wobec *lekarza /*lekarza dentysty …, członka Okręgowej Izby Lekarskiej w …, wpisanego do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów
pod numerem …, posiadającego prawo wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza
dentysty, oznaczone numerem …, orzeczono środek *karny /*zabezpieczający
w postaci zakazu wykonywania zawodu *na okres … /*od dnia …, przesłanego
przez …, przy piśmie z dnia …, nr … zarządza się, co następuje:
1.

2.
3.

4.

§ 1.
Wpisać do okręgowego rejestru lekarzy wzmiankę o zastosowaniu wobec
*lekarza /*lekarza dentysty … środka *karnego /*zabezpieczającego w postaci zakazu wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty przez okres
*od dnia … do dnia … /*do dnia uchylenia środka zabezpieczającego.
Dołączyć do akt osobowych wymienionego *lekarza /*lekarza dentysty
prawomocny odpis wyroku, o którym mowa na wstępie.
Dokonać zmiany numeru rejestracyjnego wymienionemu *lekarzowi /*lekarzowi dentyście na … oraz przekazać informację dotyczącą wzmianki
o ukaraniu *lekarza /*lekarza dentysty i zmianie numeru rejestracyjnego do
Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej.
Przekazać informację o zakazie wykonywania zawodu i okresie jego
obowiązywania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Narodowemu Funduszowi Zdrowia Oddział w … i pracodawcy wymienionego *lekarza
/*lekarza dentysty.

§ 2.
Zobowiązać *lekarza /*lekarza dentystę … do złożenia w Okręgowej Izbie
Lekarskiej w …:
1) dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu;
2) zaświadczenia o niekaralności, uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego,
po zatarciu orzeczonego środka *karnego /*zabezpieczającego.
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§ 3.
1. Ustalić, iż *termin upływu zastosowania środka karnego /*termin uchylenia
środka zabezpieczającego w postaci zakazu wykonywania zawodu *lekarza
/*lekarza dentysty następuje zgodnie z orzeczeniem sądu, tj. z dniem …
2. Dokonać zmiany numeru rejestracyjnego wymienionemu *lekarzowi
/*lekarzowi dentyście na … i przekazać informację o *terminie upływu
zastosowania środka karnego /*terminie uchylenia środka zabezpieczającego i zmianie numeru rejestracyjnego do Centralnego Rejestru Lekarzy
i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu, o którym mowa
w ust. 1.
3. Wydać *lekarzowi /*lekarzowi dentyście dokument *„Prawo wykonywania zawodu lekarza” /*„Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”
w dniu, o którym mowa w ust. 1.
§ 4.
Przekazać zarządzenie *lekarzowi /*lekarzowi dentyście … .
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w…
* niepotrzebne skreślić
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Wzór nr 6

Zarządzenie nr …
Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w …
z dnia …
w sprawie zawieszenia w wykonywaniu
zawodu *lekarza /*lekarza dentysty …
na podstawie postanowienia *sądu /*prokuratora
o zastosowaniu środka zapobiegawczego
Na podstawie art. 25 pkt 12 i art. 49 ust. 5 pkt 33 ustawy z dnia 2 grudnia
2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 ) oraz § 4 ust. 2
pkt 2 i § 14 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej
z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania
w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza
dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (Biuletyn
NRL z 2010 r. Nr 7), w wykonaniu postanowienia *Sądu … /*Prokuratura … w … z dnia …, sygn. akt …, wydanego na podstawie art. …, w którym
wobec *lekarza /*lekarza dentysty …, członka Okręgowej Izby Lekarskiej
w …, wpisanego do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów pod
numerem …, posiadającego prawo wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty, oznaczone numerem …., zastosowano środek zapobiegawczy
w postaci zawieszenia w wykonywaniu zawodu *lekarza /*lekarza dentysty, przesłanego przez …, przy piśmie z dnia …, nr …, zarządza się, co
następuje:
§ 1.
1. Wpisać do okręgowego rejestru lekarzy wzmiankę o zastosowaniu wobec
*lekarza /*lekarza dentysty … środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w wykonywaniu zawodu *lekarza /*lekarza dentysty na okres od
dnia … do dnia uchylenia środka zapobiegawczego.
2. Dołączyć do akt osobowych wymienionego *lekarza /*lekarza dentysty
odpis postanowienia, o którym mowa na wstępie.
3. Dokonać zmiany numeru rejestracyjnego wymienionemu *lekarzowi /*lekarzowi dentyście na … oraz przekazać informację dotyczącą wzmianki
o zawieszeniu w wykonywaniu zawodu *lekarza /*lekarza dentysty i zmiany numeru rejestracyjnego do Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy
Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Przekazać informację o zawieszeniu w wykonywaniu zawodu i okresie
jego obowiązywania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Narodowemu
Funduszowi Zdrowia Oddział w … i pracodawcy wymienionego *lekarza
/*lekarza dentysty.
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§ 2.
Zobowiązać *lekarza /*lekarza dentystę … do złożenia w Okręgowej Izbie
Lekarskiej w … dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu.
§ 3.
Przekazać zarządzenie *lekarzowi /*lekarzowi dentyście … .
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w…
* niepotrzebne skreślić
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Wzór nr 7

Zarządzenie nr …
Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w …
z dnia …
w sprawie ograniczenia w wykonywaniu
zawodu *lekarza /*lekarza dentysty …
na podstawie wyroku sądu orzekającego środek karny w postaci
*zakazu prowadzenia określonej działalności
/*zajmowania określonych stanowisk
Na podstawie art. 25 pkt 12 i art. 49 ust. 5 pkt 32 ustawy z dnia 2 grudnia
2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 ) oraz § 4 ust. 2 pkt 3
i § 13 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia
3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach
przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz
prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (Biuletyn NRL z 2010 r.
Nr 7), w wykonaniu prawomocnego wyroku Sądu … z dnia …, sygn. akt …,
wydanego na podstawie art. …, w którym wobec *lekarza /*lekarza dentysty …, członka Okręgowej Izby Lekarskiej w …, wpisanego do okręgowego
rejestru lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem …, posiadającego prawo
wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty, oznaczone numerem …,
orzeczono środek karnego w postaci *zakazu prowadzenia działalności polegającej na … /*zakazu zajmowania stanowiska … na okres …, przesłanego
przez …, przy piśmie z dnia …, nr … , zarządza się, co następuje:
§ 1.
1. Wpisać do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów wzmiankę
o zastosowaniu wobec *lekarza /*lekarza dentysty … środka karnego
w postaci *zakazu prowadzenia działalności polegającej na … /*zakazu
zajmowania stanowiska … w okresie od dnia … do dnia … .
2. Dołączyć do akt osobowych wymienionego *lekarza /*lekarza dentysty
odpis wyroku, o którym mowa na wstępie.
3. Dokonać zmiany numeru rejestracyjnego na … oraz przekazać informację
dotyczącą wpisania wzmianki o ograniczeniu *lekarza /*lekarza dentysty
i zmiany numeru rejestracyjnego do Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Dokonać wpisu urzędowego do *„Prawa wykonywania zawodu lekarza”
/*„Prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty” o następującej treści
— „…”.
5. Przekazać informację o ograniczeniu w wykonywaniu zawodu i okresie
jego obowiązywania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Narodowemu
Funduszowi Zdrowia Oddział w … i pracodawcy wymienionego *lekarza
/*lekarza dentysty.
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§ 2.
1. Zobowiązać *lekarza /*lekarza dentystę … do złożenia w Okręgowej Izbie
Lekarskiej w … dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu
w celu dokonania wpisu urzędowego, o którym mowa w § 1 ust. 4.
2. Zobowiązać wymienionego *lekarza /*lekarza dentystę do złożenia
w Okręgowej Izbie Lekarskiej w … zaświadczenia o niekaralności, uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego, po zatarciu orzeczonego środka
karnego.
§ 3.
1. Ustalić, iż termin upływu orzeczonego środka karnego w postaci *zakazu
prowadzenia działalności … /*zakazu zajmowania stanowiska …, zgodnie
z wyrokiem, o którym mowa na wstępie, upływa z dniem … .
2. Dokonać zmiany numeru rejestracyjnego wymienionemu *lekarzowi /*lekarzowi dentyście na … i przekazać informację o terminie upływu orzeczonego
środka karnego i zmianie numeru rejestracyjnego do Centralnego Rejestru
Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu, o którym
mowa w ust. 1.
3. Wezwać wymienionego *lekarza /*lekarza dentystę do stawienia się w Okręgowej Izbie Lekarskiej w … celem dokonania wpisu urzędowego w do
kumencie *„Prawo wykonywania zawodu lekarza” /*„Prawo wykonywania
zawodu lekarza dentysty” o następującej treści – „…”.
§ 4.
Przekazać zarządzenie *lekarzowi /*lekarzowi dentyście ….
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w…
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 31 do regulaminu

Spis wzorów zarządzeń prezesa okręgowej rady lekarskiej
w sprawie usunięcia wzmianki
o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu
lub ograniczeniu w wykonywaniu zawodu
z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów:
wzór 1: w sprawie usunięcia z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów wzmianki o ukaraniu lekarza, lekarza dentysty karą zawieszenia
prawa wykonywania zawodu, orzeczoną przez sąd lekarski,
wzór 2: w sprawie usunięcia z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów wzmianki o ukaraniu lekarza, lekarza dentysty karą zakazu
pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych
ochrony zdrowia, ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu
zawodu, orzeczoną przez sąd lekarski,
wzór 3: w sprawie usunięcia z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów wzmianki o tymczasowym zawieszeniu prawa wykonywania
zawodu lekarza, lekarza dentysty, orzeczonego postanowieniem sądu
lekarskiego,
wzór 4: w sprawie usunięcia z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów wzmianki o tymczasowym ograniczeniu zakresu czynności
w wykonywaniu zawodu lekarza, lekarza dentysty, orzeczonego
postanowieniem sądu lekarskiego,
wzór 5: w sprawie usunięcia z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów wzmianki o środku karnym w postaci zakazu wykonywania
zawodu, orzeczonym przez sąd wobec lekarza, lekarza dentysty,
wzór 6: w sprawie usunięcia z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów wzmianki o środku zapobiegawczym w postacie zawieszenia
w wykonywaniu zawodu, zastosowanym przez sąd, prokuratora
wobec lekarza, lekarza dentysty
wzór 7: w sprawie usunięcia z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów wzmianki o środku karnym w postaci zakazu wykonywania
zawodu, prowadzenia określonej działalności, zajmowania określonych stanowisk, orzeczonym przez sąd wobec lekarza, lekarza
dentysty
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Wzór nr 1

Zarządzenie nr …
Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w …
z dnia …
w sprawie usunięcia z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów
wzmianki o ukaraniu *lekarza /*lekarza dentysty …
karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
orzeczoną przez sąd lekarski
Na podstawie art. 25 pkt 12 i art. 49 ust. 5 pkt 33 w zw. art. 110 ust. 3 pkt 4
ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708),
§ 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia Rejestru Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów
Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu i trybu wykonywania prawomocnych
orzeczeń sadów lekarskich (Dz. U. Nr 130, poz. 884) oraz § 2 ust. 3 uchwały
Nr 31/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 3 września 2010 r. w sprawie
Rejestru Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej
(Biuletyn NRL z 2010 r. Nr 7), w związku z uzyskaniem zawiadomienia
z Rejestru Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej o zatarciu kary zawieszenia prawa wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty …, orzeczonej przez sąd lekarski, zarządza się, co następuje:
§ 1.
1. Usunąć z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów wzmiankę o ukaraniu *lekarza /*lekarza dentysty … karą zawieszenia prawa wykonywania
zawodu orzeczoną przez *Okręgowego Sądu Lekarskiego w … /*Naczelnego Sądu Lekarskiego z dnia … w sprawie nr … na podstawie art. … .
2. Usunąć z akt osobowych wymienionego *lekarza /*lekarza dentysty
i zniszczyć odpis orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, z dniem zatarcia
ukarania, tj. z dniem … .
§ 2.
Przekazać wymienionemu *lekarzowi /*lekarzowi dentyście informację o usunięciu z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów wzmianki o ukaraniu
karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu.
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w…
* niepotrzebne skreślić
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Wzór nr 2

Zarządzenie nr …
Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w …
z dnia …
w sprawie usunięcia z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów
wzmianki o ukaraniu *lekarza /*lekarza dentysty … karą
*zakazu pełnienia funkcji kierowniczych
w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia
/*ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu,
orzeczoną przez sąd lekarski
Na podstawie art. 25 pkt 12 i art. 49 ust. 5 pkt 32 w zw. art. 110 ust. 3 pkt 3
i art. 83 ust. 1 pkt *4 /*5 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
(Dz. U. Nr 219, poz. 1708), § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
13 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia Rejestru Ukaranych
Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu i trybu
wykonywania prawomocnych orzeczeń sadów lekarskich (Dz. U. Nr 130,
poz. 884) oraz § 2 ust. 3 uchwały Nr 31/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej
z dnia 3 września 2010 r. w sprawie Rejestru Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej (Biuletyn NRL z 2010 r. Nr 7),
w związku z uzyskaniem zawiadomienia z Rejestru Ukaranych Lekarzy
i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej o zatarciu kary *zakazu pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia /*ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu *lekarzowi
/*lekarzowi dentyście …, karą orzeczoną przez sąd lekarski, zarządza się, co
następuje:
§ 1.
1. Usunąć z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów wzmiankę
o ukaraniu *lekarza /*lekarza dentysty … karą *zakazu pełnienia funkcji
kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia /*ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu, orzeczoną przez
*Okręgowy Sąd Lekarski w … /*Naczelny Sąd Lekarski z dnia … w sprawie nr … na podstawie art. … .
2. Usunąć z akt osobowych wymienionego *lekarza /*lekarza dentysty i zniszczyć odpis orzeczenia sądu lekarskiego, o którym mowa w ust. 1, z dniem
zatarcia ukarania, tj. z dniem …
§ 2.
Przekazać wymienionemu *lekarzowi /*lekarzowi dentyście informację
o usunięciu z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów wzmianki
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o ukaraniu karą *zakazu pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach
organizacyjnych ochrony zdrowia /*ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu.
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w…
* niepotrzebne skreślić
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Wzór nr 3

Zarządzenie nr …
Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w …
z dnia …
w sprawie usunięcia z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów
wzmianki o tymczasowym zawieszeniu prawa wykonywania zawodu
*lekarza /*lekarza dentysty …,
orzeczonego postanowieniem sądu lekarskiego
Na podstawie art. 25 pkt 12 i art. 49 ust. 5 pkt 32 i art. 77 ust. 5 ustawy
z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708),
w związku z *prawomocnym orzeczeniem sądu lekarskiego /*postanowieniem
sądu lekarskiego uchylającym tymczasowe zawieszenie prawa wykonywania
zawodu *lekarza /*lekarza dentysty …, przekazanego przez … przy piśmie …
z dnia… nr …, zarządza się, co następuje:
§ 1.
1. Usunąć z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów wzmiankę o tymczasowym zawieszeniu prawa wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza
dentysty …, na podstawie postanowienia *Okręgowego Sądu Lekarskiego
w … /*Naczelnego Sądu Lekarskiego z dnia … w sprawie nr …, wydanego
na podstawie art. … .
2. Usunąć z akt osobowych wymienionego *lekarza /*lekarza dentysty
i zniszczyć odpis postanowienia, o którym mowa w ust. 1, z dniem uchylenia tymczasowego zawieszenia, tj. z dniem … .
3. Dokonać zmiany numeru rejestracyjnego na … oraz przekazać informację
dotyczącą usunięcia wzmianki o tymczasowym zawieszeniu *lekarza /*lekarza dentysty i zmiany numeru rejestracyjnego do Centralnego Rejestru
Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2.
Wydać *lekarzowi /*lekarzowi dentyście … dokument *„Prawo wykonywania
zawodu lekarza” /*„Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”.
§ 3.
Przekazać wymienionemu *lekarzowi /*lekarzowi dentyście informację o usunięciu z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów wzmianki o tymczasowym zawieszeniu prawa wykonywania zawodu
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w…
* niepotrzebne skreślić
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Wzór nr 4

Zarządzenie nr …
Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w …
z dnia …
w sprawie usunięcia z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów
wzmianki o tymczasowym ograniczeniu zakresu czynności
w wykonywaniu zawodu *lekarza /*lekarza dentysty …,
orzeczonego postanowieniem sądu lekarskiego
Na podstawie art. 25 pkt 12 i art. 49 ust. 5 pkt 32 i art. 77 ust. 5 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708), w związku z *prawomocnym orzeczeniem sądu lekarskiego /*postanowieniem sądu
lekarskiego uchylającym tymczasowe ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu *lekarza /*lekarza dentysty …, przekazanego przez …
przy piśmie … z dnia… nr …, zarządza się, co następuje:
§ 1.
1. Usunąć z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów wzmiankę
o tymczasowym ograniczeniu *lekarzowi /*lekarzowi dentyście … zakresu czynności w wykonywaniu zawodu *lekarza /*lekarza dentysty na
podstawie postanowienia wydanego przez *Okręgowy Sąd Lekarski w …
/*Naczelny Sąd Lekarski z dnia … w sprawie nr … na podstawie art. …
.
2. Dokonać zmiany numeru rejestracyjnego na … oraz przekazać informację dotyczącą usunięcia wzmianki o tymczasowym ograniczeniu zakresu
czynności w wykonywaniu zawodu *lekarza /*lekarza dentysty i zmiany
numeru rejestracyjnego do Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2.
Wezwać *lekarza /*lekarza dentystę … do stawienia się w Okręgowej Izbie
Lekarskiej w …… celem dokonania wpisu urzędowego w dokumencie *„Prawo wykonywania zawodu lekarza” /*„Prawo wykonywania zawodu lekarza
dentysty” o następującej treści – „…”.
§ 3.
Przekazać wymienionemu *lekarzowi /*lekarzowi dentyście informację o usunięciu z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów wzmianki o tymczasowym ograniczeniu zakresu czynności w wykonywaniu zawodu.
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w…
* niepotrzebne skreślić
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Wzór nr 5

Zarządzenie nr …
Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w …
z dnia …
w sprawie usunięcia z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów
wzmianki o środku karnym w postaci zakazu wykonywania zawodu
*lekarza /*lekarza dentysty,
orzeczonym przez sąd wobec *lekarza /*lekarza dentysty …
Na podstawie art. 25 pkt 12 i art. 49 ust. 5 pkt 33 ustawy z dnia 2 grudnia
2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708), w związku z uzyskaniem zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego o zatarciu
środka karnego w postaci zakazu wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza
dentysty, orzeczonego wyrokiem Sądu … w … z dnia …, sygn. akt …, wobec
*lekarza /*lekarza dentysty …, zarządza się, co następuje:
§ 1.
1. Usunąć z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów wzmiankę
o środku karnym w postaci zakazu wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty, orzeczonym wobec *lekarza /*lekarza dentysty … w wyroku
Sądu …. w … z dnia … w sprawie sygn. akt … na podstawie art. … .
2. Usunąć z akt osobowych wymienionego *lekarza /*lekarza dentysty
i zniszczyć odpis orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, z dniem zatarcia
ukarania, tj. z dniem … .
§ 2.
Przekazać wymienionemu *lekarzowi /*lekarzowi dentyście informację o usunięciu z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów wzmianki o orzeczonym środku karnym w postaci zakazu wykonywania zawodu.
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w…
* niepotrzebne skreślić
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Wzór nr 6

Zarządzenie nr …
Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w …
z dnia …
w sprawie usunięcia z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów
wzmianki o środku zapobiegawczym
w postacie zawieszenia w wykonywaniu zawodu
*lekarza /*lekarza dentysty,
zastosowanym przez *sąd /*prokuratora
wobec *lekarza /*lekarza dentysty …
Na podstawie art. 25 pkt 12 i art. 49 ust. 5 pkt 33 ustawy z dnia 2 grudnia
2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708), w związku z prawomocnym *orzeczeniem Sądu … w … /*postanowieniem *Sądu … w …
/*Prokuratora … w … uchylającym zawieszenie w wykonywaniu zawodu *lekarza /*lekarza dentysty wobec *lekarza /*lekarza dentysty …, przekazanego
przez … przy piśmie … z dnia … nr ..., zarządza się, co następuje:
§ 1.
1. Usunąć z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów wzmiankę
o środku zapobiegawczym w postacie zawieszenia w wykonywaniu
zawodu *lekarza /*lekarza dentysty, zastosowanym przez *Sąd … /*Prokuratora … w … wobec *lekarza /*lekarza dentysty … postanowieniem
z dnia … w sprawie nr …, na podstawie art. … .
2. Dokonać zmiany numeru rejestracyjnego na … oraz przekazać informację
dotyczącą usunięcia wzmianki o zawieszeniu w wykonywaniu zawodu *lekarza /*lekarza dentysty i zmiany numeru rejestracyjnego do Centralnego
Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2.
Wydać *lekarzowi /*lekarzowi dentyście … dokument *„Prawo wykonywania
zawodu lekarza” /*„Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”.
§ 3.
Przekazać wymienionemu *lekarzowi /*lekarzowi dentyście informację o usunięciu z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów wzmianki o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postacie zawieszenia w wykonywaniu
zawodu.
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w…
* niepotrzebne skreślić
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Wzór nr 7

Zarządzenie nr …
Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w …
z dnia …
w sprawie usunięcia z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów
wzmianki o środku karnym w postaci zakazu
*wykonywania zawodu /*prowadzenia określonej działalności
/*zajmowania określonych stanowisk,
orzeczonym przez sąd wobec *lekarza /*lekarza dentysty …
Na podstawie art. 25 pkt 12 i art. 49 ust. 5 pkt 32 ustawy z dnia 2 grudnia
2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708), w związku z uzyskaniem zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego o zatarciu
środka karnego w postaci zakazu *wykonywania zawodu /*prowadzenia
określonej działalności /*zajmowania określonych stanowisk przez okres …,
orzeczonego prawomocnym wyrokiem Sądu … z dnia …, sygn. akt … wobec
*lekarza /*lekarza dentysty …, zarządza się, co następuje:
§ 1.
Usunąć z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów wzmiankę o środku
karnym w postaci zakazu *wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty
/*prowadzenia określonej działalności /*zajmowania określonych stanowisk,
orzeczonym wyrokiem Sądu … w … z dnia … w sprawie sygn. akt … na
podstawie art. … wobec *lekarza /*lekarza dentysty … .
§ 2.
Przekazać wymienionemu *lekarzowi /*lekarzowi dentyście informację o usunięciu z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów wzmianki o środku
karnym w postaci zakazu *wykonywania zawodu w formie określonej działalności ... /*zajmowania określonego stanowiska … .
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w…
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 32 do regulaminu

Decyzja Przewodniczącego Komisji
ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu
Okręgowej Rady Lekarskiej w ...
z dnia …….
*w sprawie przeniesienia danych *lekarza /*lekarza dentysty …
i akt osobowych z ewidencji okręgowej izby lekarskiej
do archiwum informatycznego i archiwum akt osobowych
*w sprawie przekazania danych *lekarza /*lekarza dentysty …
i jego akt osobowych
do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów
innej okręgowej izby lekarskiej
oraz przeniesienia danych do archiwum informatycznego
* Na podstawie art. 25 pkt 12 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach
lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708) oraz § 21 ust. 1 i § 26 ust. 4
uchwały Nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 3 września 2010 r.
w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania
prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia
rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (Biuletyn NRL z 2010 r. Nr 7), postanawia się przenieść dane i akta osobowe *lekarza /*lekarza dentysty ...,
wpisanego do rejestru *Okręgowej Izby Lekarskiej w ... przed wejściem
w życie uchwały Nr 104/97/II Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach
przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz
prowadzenia rejestru lekarzy (Biuletyn NRL z 2009 r. Nr 1) /*Urzędu
Wojewódzkiego pod numerem ..., posiadającego zaświadczenie o prawie
wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza stomatologa /*lekarza dentysty,
oznaczone numerem ..., wydane w dniu ... przez ..., z okręgowej ewidencji
lekarzy i lekarzy dentystów do archiwum informatycznego i akt osobowych
do archiwum akt osobowych z powodu
* ubezwłasnowolnienia *całkowitego /*częściowego wymienionego *lekarza
/*lekarza dentysty na podstawie prawomocnego wyroku Sądu *Rejonowego /*Wojewódzkiego /*Apelacyjnego w ... z dnia ... sygn. akt ... .
* zwolnienia z obywatelstwa polskiego wymienionego *lekarza /*lekarza
dentysty na mocy decyzji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia ...
i utraty w dniu ... obywatelstwa innego państwa członkowskiego Unii
Europejskiej.
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* upływu wymienionemu *lekarzowi /*lekarzowi dentyście terminu ważności
*prawa wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty /*ograniczonego
prawa wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza dentysty z dniem ... .
* śmierci wymienionego *lekarza /*lekarza dentysty w dniu ... .
* zrzeczenia się przez wymienionego *lekarza /*lekarza dentystę prawa wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dniem ... .
* upływu okresu 100 lat od daty urodzenia wymienionego *lekarza /*lekarza
dentysty.
** Na podstawie art. 25 pkt 12 w zw. z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia
2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708) oraz § 12 ust. 1
uchwały Nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 3 września 2010 r.
w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania
prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (Biuletyn NRL z 2010 r. Nr 7),
postanawia się:
1) przekazać dane i akta osobowe *lekarza /*lekarza dentysty ..., wpisanego
do rejestru *Okręgowej Izby Lekarskiej w ... przed wejściem w życie
uchwały Nr 104/97/II Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 września
1997 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz
prowadzenia rejestru lekarzy (Biuletyn NRL z 2009 r. Nr 1) /*Urzędu
Wojewódzkiego pod numerem ..., posiadającego zaświadczenie o prawie
wykonywania zawodu *lekarza /*lekarza stomatologa /*lekarza dentysty
nr ..., wydane w dniu .. przez ..., z okręgowej ewidencji lekarzy i lekarzy
dentystów do Okręgowej Izby Lekarskiej w ...;
2) przenieść dane wymienionego *lekarza /*lekarza dentysty do archiwum
informatycznego.
......................................
data
		
		
		

.........................................
nazwisko i podpis
Przewodniczącego
Komisji ds. Rejestracji
i Prawa Wykonywania Zawodu

* niepotrzebne skreślić
** wersja do wpisania wyłącznie do rejestru informatycznego
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Załącznik nr 33 do regulaminu

Instrukcja przechowywania akt osobowych
lekarzy i lekarzy dentystów, członków okręgowej izby lekarskiej
i prowadzenia archiwum akt osobowych
1. Pomieszczenie, w którym przechowuje się akta osobowe lekarzy i lekarzy
dentystów, powinno spełniać następujące warunki:
1) być przeznaczone wyłącznie do przechowywania akt osobowych lekarzy i lekarzy dentystów;
2) powierzchnia pomieszczenia powinna być dostosowana do wielkości
zasobu akt osobowych lekarzy i lekarzy dentystów i uwzględniać miejsce na powiększenie się archiwum akt osobowych lekarzy i lekarzy
dentystów w ciągu co najmniej kilku lat;
3) być równomiernie ogrzewane w ciągu roku, suche, wolne od przewodów kanalizacyjnych, odpowiednio oświetlone i wentylowane;
4) być zabezpieczone przed włamaniem i, w miarę możliwości, przed
zalaniem wodą;
5) być wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy, sprzęt do mierzenia temperatury i wilgotności.
2. Dokumenty wchodzące w skład akt osobowych lekarzy i lekarzy dentystów
lub archiwum akt osobowych powinny być przechowywane w teczkach
podwieszanych, umieszczonych w szafach szufladowych lub w regałach
przesuwanych, w kolejności zgodnej z numerem akt osobowych lekarzy
i lekarzy dentystów.
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Załącznik nr 34 do regulaminu

POWIADOMIENIE
o podjęciu wykonywania zawodu *lekarza/*lekarza dentysty
na obszarze Okręgowej Izby Lekarskiej w ...

lekarz

lekarz dentysta

.....................................................................................................
imię i nazwisko

Numer prawa wykonywania zawodu
.....................................................................................................
nazwa okręgowej izby lekarskiej

Numer rejestru

Informuję, że podjąłem wykonywanie zawodu *lekarza/*lekarza dentysty
na obszarze Okręgowej Izby Lekarskiej w ...
1)
2)
3)
4)
5)
6)

nazwa i miejsce pracy: ...
nr statystyczny REGON miejsca pracy: ...
adres (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość, powiat, województwo): ...
nr telefonu, nr faxu, adres poczty elektronicznej: ...
stanowisko: ...
*okres wykonywania zawodu /*bezterminowo: ...

……………………………
data

……………………………
podpis
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Załącznik Nr 2 do uchwały

Wykaz aktów prawnych, na podstawie których
lekarz, lekarz dentysta/lekarz stomatolog uzyskiwał
zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu
w okresie od 1990 r. do 1997 r.
1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)

8)

rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca
1927 r. o wykonywaniu praktyki dentystycznej (Dz. U. R.P. z 1934 r.
Nr 4, poz. 32, z późn. zm.1);
ustawa z dnia 28 października 1950 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 50,
poz. 458 z późn. zm.2);
ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158
z późn. zm.3);
rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 kwietnia
1990 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach stwierdzania prawa
wykonywania zawodu lekarza i prowadzenia rejestru lekarzy (Dz. U.
Nr 32, poz. 194);
uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 21/90/I z dnia 23 czerwca 1990 r.
w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach stwierdzania
prawa wykonywania zawodu lekarza i prowadzenia rejestru lekarzy
(Biuletyn NRL Nr 5 6/90, Nr 1/13/92, Nr 4-6/16-1/92);
uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 69/92/I z dnia 8 maja 1992 r.
w sprawie wzoru zaświadczenia o wykonywaniu zawodu lekarza/lekarza
dentysty (Biuletyn NRL Nr 3/15/92);
uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 94/93/I z dnia 24 kwietnia 1993 r.
w sprawie trybu i zasad postępowania o stwierdzanie praw wykonywania
zawodu lekarza/lekarza stomatologa przez cudzoziemców (Biuletyn NRL
Nr 2/20/93);
uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 99/93/I z dnia 5 czerwca 1993 r.
w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach stwierdzania
prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza stomatologa i prowadzenia
rejestrów lekarzy/lekarzy stomatologów (Biuletyn NRL Nr 3-4/21-22/93,
Nr 5/23/93, Nr 2/25/94)

1 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały opublikowane w Dz. U. z 1934 r. Nr 110,
poz. 976, z 1938 r. Nr 91, poz. 628 i z 1947 r. Nr 27, poz. 104.
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. Nr 53, poz. 489, z 1956 r. Nr 12,
poz. 61 oraz z 1989 r. Nr 30, poz. 158.
3 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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.
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Załącznik Nr 3 do uchwały

Wykaz aktów prawnych, na podstawie których
lekarz, lekarz dentysta/lekarz stomatolog
uzyskiwał zaświadczenie
o prawie wykonywania praktyki
i zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu
w okresie od 1921 r. do 1989 r.
1) ustawa z dnia 2 grudnia 1921 r. w przedmiocie praktyki lekarskiej
w Państwie Polskiem (Dz. U. Nr 105, poz. 762);
2) ustawa z dnia 2 grudnia 1921 r. o ustroju i zakresie działania Izb Lekarskich (Dz. U. Nr 105, poz. 763);
3) restrykt Ministra Spraw Wewnętrznych (Generalna Dyrekcja Służby
Zdrowia) z dnia 17 lutego 1926 r. (MZO 550/26);
4) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca
1927 r. o wykonywaniu praktyki dentystycznej (Dz. U. R.P. z 1934 r.
Nr 4, poz. 32, z późn. zm.1);
5) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lipca 1929 r.
o obowiązku odbycia jednorocznej praktyki szpitalnej przez lekarzy
(Dz. U. Nr 62, poz. 484 oraz z 1930 r. Nr 13, poz. 96);
6) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września
1932 r. o wykonywaniu praktyki lekarskiej (Dz. U. Nr 81, poz. 712,
z późn. zm.2);
7) rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 stycznia 1934 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o wykonywaniu praktyki lekarskiej (Dz. U. Nr 11, poz. 96 oraz z 1937 r. Nr 58,
poz. 459);
8) ustawa z dnia 15 marca 1934 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 31,
poz. 275 oraz z 1949 r. Nr 25, poz. 176);
9) ustawa z dnia 11 stycznia 1938 r. o izbach lekarsko-dentystycznych
(Dz. U. Nr 6, poz. 33 oraz z 1949 r. Nr 25, poz. 176);
10) dekret z dnia 10 sierpnia 1945 r. o rejestracji pracowników służby zdrowia (Dz. U. Nr 43, poz. 235);
11) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 1946 r. w sprawie rejestracji pracowników służby zdrowia (Dz. U. Nr 55, poz. 316);
1 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały opublikowane w Dz. U. z 1934 r. Nr 110, poz.
976, z 1938 r. Nr 91, poz. 628 i z 1947 r. Nr 27, poz. 104.
2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały opublikowane w Dz. U. z 1938 Nr 57, poz.
449 i Nr 91, poz. 628, z 1946 r. Nr 23, poz. 150 oraz z 1948 r. Nr 55, poz. 434.
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12) dekret z dnia 8 listopada 1946 r. o organizacji samorządu zawodowego
lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i aptekarskiego (Dz. U. Nr 64,
poz. 354 oraz z 1948 r. Nr 50, poz. 385);
13) dekret z dnia 24 września 1947 r. w sprawie wykonywania praktyki lekarskiej, lekarsko-dentystycznej i zawodu aptekarskiego (Dz. U. Nr 61,
poz. 342);
14) ustawa z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby
zdrowia i planowanej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. Nr 55,
poz. 434, z późn. zm.3);
15) ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. o zniesieniu izb lekarskich i lekarskodentystycznych (Dz. U. Nr 36, poz. 326);
16) ustawa z dnia 28 października 1950 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 50,
poz. 458, z późn. zm.4);
17) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 1949 r. w sprawie rejestracji fachowych pracowników służby zdrowia oraz zezwoleń
na przekroczenie normy ilościowej (Dz. U. Nr 58, poz. 454);
18) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 1951 r. w sprawie
rejestracji fachowych pracowników służby zdrowia oraz zasad powoływania ich na stanowiska w zakładach społecznych służby zdrowia (Dz. U.
Nr 43, poz. 328 oraz z 1957 r. Nr 13, poz. 73);
19) rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 marca
1979 r. w sprawie rejestracji niektórych pracowników medycznych
(Dz. U. Nr 6, poz. 29, z późn. zm.5)

3 Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 1950 r. Nr 36, poz. 327, z
1951 r. Nr 1, poz. 2, z 1955 r. Nr 11, poz. 67, z 1989 r. Nr 29, poz. 154 i Nr 35, poz. 192
oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198.
4 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1950 r. Nr 53, poz. 489, z 1956
r. Nr 12, poz. 61 oraz z 1989 r. Nr 30, poz. 158.
5 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały opublikowane w Dz. U. z 1983 r. Nr 58, poz.
265, z 1990 r. Nr 32, poz. 194 oraz z 1992 r. Nr 52, poz. 248.
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Załącznik Nr 4 do uchwały

Wykaz aktów prawnych, na podstawie których
lekarz, lekarz dentysta
uzyskiwał specjalizację I lub II stopnia
lub tytuł specjalisty
w okresie od 1951 r. do 2004 r.
1) zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 1951 r. w sprawie zasad i trybu uznawania lekarzy za specjalistów w niektórych dziedzinach
medycyny (M.P. Nr A-105, poz. 1507);
2) instrukcja Nr 72/52 Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 1952 r.
(Nr Z.I.A./513/52) w sprawie trybu uznawania lekarzy za specjalistów
w niektórych dziedzinach medycyny oraz zaprowadzenia ewidencji lekarzy uznanych za specjalistów (Dz. Urz. Min. Zdr. Nr 13, poz. 145);
3) pismo okólne z dnia 23 września 1952 r. w sprawie wykładni przepisów
o trybie uznawania lekarzy za specjalistów w niektórych dziedzinach
medycyny (Dz. Urz. Min. Zdr. Nr 19, poz. 146);
4) zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 1952 r. w sprawie
ustalenia programów specjalizacji lekarzy w niektórych dziedzinach
medycyny (Dz. Urz. Min. Zdr. Nr 20, poz. 201);
5) zarządzenie Ministrów: Zdrowia i Obrony Narodowej z dnia 27 października 1952 r. sprawie zasad i trybu uznawania lekarzy-żołnierzy w czynnej
służbie wojskowej za specjalistów w niektórych dziedzinach medycyny
(Dziennik Rozkazów MON Nr 29, poz. 154);
6) zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 1953 r. w sprawie zasad
i trybu uznawania lekarzy za specjalistów (M.P. Nr A-70, poz. 852);
7) instrukcja Nr 57/53 Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 1953 r. (Z.I.C.
04093/53) w sprawie wykonywania przepisów o specjalizacji lekarzy
(Dz. Urz. Min. Zdr. Nr 15, poz. 115);
8) zarządzenie Ministrów: Zdrowia i Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 1954 r. w sprawie zasad i trybu uznawania lekarzy wojskowych za
specjalistów (Dziennik Rozkazów MON Nr 4, poz. 13);
9) zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 stycznia 1954 r. zmieniające
zarządzenie z dnia 15 lipca 1953 r. w sprawie zasad i trybu uznawania
lekarzy za specjalistów (M.P. Nr A-14, poz. 304);
10) zarządzenie Ministrów Zdrowia i Spraw Wewnętrznych z dnia 11 kwietnia
1957 r. w sprawie zasad i trybu uznawania lekarzy służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych za specjalistów (Dz. Urz. MSW Nr 8, poz. 22);
11) zarządzenie Ministrów: Zdrowia i Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 1957 r. w sprawie zasad i trybu uznawania lekarzy wojskowych za
specjalistów (Dziennik Rozkazów MON Nr 17, poz. 118);
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12) zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 1958 r. w sprawie zasad
i trybu uznawania lekarzy za specjalistów (M.P. Nr 45, poz. 263);
13) zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 czerwca 1958 r. w sprawie zasad i trybu uznawania lekarzy za specjalistów w dziedzinie medycyny
kolejowej (Dz. Urz. Min. Zdr. Nr 12, poz. 54);
14) zarządzenie Ministrów Zdrowia i Spraw Wewnętrznych z dnia 27 grudnia 1958 r. w sprawie zasad i trybu uznawania lekarzy służby zdrowia
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych za specjalistów (Dz. Urz. MSW
z 1959 r. Nr 1, poz. 1);
15) zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 1959 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu uznawania lekarzy kolejowych za specjalistów w dziedzinie medycyny kolejowej (Dz. Urz. Min. Zdr. Nr 3, poz. 10);
16) zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 1959 r. zmieniające
zarządzenie z dnia 29 maja 1958 r. w sprawie zasad i trybu uznawania
lekarzy za specjalistów (M.P. Nr 58, poz. 287);
17) zarządzenie Ministrów: Zdrowia i Obrony Narodowej z dnia 12 czerwca 1959 r. w sprawie zasad i trybu uznawania lekarzy wojskowych za
specjalistów (Dziennik Rozkazów MON Nr 15, poz. 83);
18) zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 1959 r. zmieniające
zarządzenie z dnia 29 maja 1958 r. w sprawie zasad i trybu uznawania
lekarzy za specjalistów (M.P. z 1960 r. Nr 4, poz. 17);
19) zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 grudnia
1962 r. w sprawie zasad i trybu uznawania lekarzy za specjalistów
(M.P. z 1963 r. Nr 2, poz. 4);
20) zarządzenie Ministrów: Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 stycznia
1963 r. w sprawie programów specjalizacji lekarzy (Dz. Urz. Min. Zdr.
i O.S. Nr 4, poz. 21);
21) zarządzenie Ministrów: Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 1964 r. w sprawie zasad i trybu uznawania lekarzy wojskowych za specjalistów (Dziennik Rozkazów MON Nr 12, poz. 71);
22) zarządzenie Ministrów: Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 2 listopada 1964 r. w sprawie zasad i trybu uznawania
za specjalistów lekarzy służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW Nr 18, poz. 48);
23) zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 lipca 1966 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu uznawania lekarzy za
specjalistów (M.P. Nr 34, poz. 176);
24) zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 lipca 1966 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie programu specjalizacji lekarzy
(Dz. Urz. Min Zdr. i O.S. Nr 17, poz. 71);
25) zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 69 MON z dnia 8 listopada
1971 r. w sprawie zasad i trybu uznawania wojskowych lekarzy dentystów i farmaceutów w dziedzinie organizacji i taktyki służby zdrowia
(Dziennik Rozkazów MON Nr 23, poz. 114);
26) zarządzenie Ministrów: Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 1972 r. w sprawie zasad i trybu uznawania
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27)
28)
29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

za specjalistów lekarzy służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW Nr 5, poz. 17);
zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 marca
1973 r. w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów i farmaceutów
(Dz. Urz. Min. Zdr. i O.S. Nr 7, poz. 33);
zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 kwietnia
1974 r. zmieniające zarządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy
dentystów i farmaceutów (Dz. Urz. Min. Zdr. i O.S. Nr 10, poz. 43);
zarządzenie Ministrów: Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Obrony
Narodowej z dnia 22 stycznia 1975 r. w sprawie specjalizacji lekarzy
wojskowych, lekarzy dentystów wojskowych i farmaceutów wojskowych
(Dziennik Rozkazów MON Nr 2, poz. 14);
zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 lutego 1983 r.
w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, magistrów farmacji
oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych
w służbie zdrowia i opiece społecznej (Dz. Urz. MZiOS Nr 3, poz. 19);
zarządzenie Ministrów: Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 1983 r. w sprawie specjalizacji lekarzy wojskowych, lekarzy dentystów wojskowych i farmaceutów wojskowych oraz
pozostałej kadry i pracowników wojskowej służby zdrowia (Dziennik
Rozkazów MON Nr 1, poz. 79);
zarządzenie Ministrów: Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 31 października 1985 r. w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, magistrów farmacji oraz innych pracowników
z wyższym wykształceniem zatrudnionych w służbie zdrowia resortu
spraw wewnętrznych (Dz. Urz. MSW Nr 6, poz. 17);
zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 maja
1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy
dentystów, magistrów farmacji oraz innych pracowników z wyższym
wykształceniem zatrudnionych w służbie zdrowia i opiece społecznej
(Dz. Urz. MZiOS Nr 7, poz. 26);
zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 października
1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy
dentystów, magistrów farmacji oraz innych pracowników z wyższym
wykształceniem zatrudnionych w służbie zdrowia i opiece społecznej
(Dz. Urz. MZiOS Nr 8, poz. 50);
zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 marca
1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy
dentystów, magistrów farmacji oraz innych pracowników z wyższym
wykształceniem zatrudnionych w służbie zdrowia i opiece społecznej
(Dz. Urz. MZiOS Nr 2, poz. 3);
zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 czerwca
1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy
dentystów, magistrów farmacji oraz innych pracowników z wyższym
wykształceniem zatrudnionych w służbie zdrowia i opiece społecznej
(Dz. Urz. MZiOS Nr 9, poz. 19);
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37) zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia
1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy
dentystów, magistrów farmacji oraz innych pracowników z wyższym
wykształceniem zatrudnionych w służbie zdrowia i opiece społecznej
(Dz. Urz. MZiOS Nr 11, poz. 23);
38) zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 maja
1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy
dentystów, magistrów farmacji oraz innych pracowników z wyższym
wykształceniem zatrudnionych w służbie zdrowia i opiece społecznej
(Dz. Urz. MZiOS Nr 8, poz. 21);
39) zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 stycznia
1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy
dentystów, magistrów farmacji oraz innych pracowników z wyższym
wykształceniem zatrudnionych w służbie zdrowia i opiece społecznej
(Dz. Urz. MZiOS Nr 2, poz. 4);
40) rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca
1999 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów (Dz. U.
Nr 31, poz. 302);
41) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
17 kwietnia 2000 r. w sprawie trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez
lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, pełniącego
służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej tworzonym przez
ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. Nr 31, poz. 389);
42) rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 czerwca 2000 r.
w sprawie trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza będącego
żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej tworzonym przez Ministra
Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 51, poz. 611);
43) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie
specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów (Dz. U. Nr 83, poz. 905);
44) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów
(Dz. U. Nr 148, poz. 1661);
45) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów
(Dz. U. Nr 85, poz. 784);
46) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2003 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów
(Dz. U. Nr 205, poz. 1992);
47) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
(Dz. U. Nr 224, poz. 2284)

