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Zakres regulacji

➢Zadania izb lekarskich

➢Zasady działania izb lekarskich

➢Organy izb lekarskich

➢Okręgowy rejestr lekarzy i lekarzy dentystów

➢Prawa i obowiązki członków izb lekarskich

➢Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności 

zawodowej

➢Majątek izb lekarskich



Samorząd zawodowy

Art. 2 ust. 1 ustawy o izbach lekarskich:

„Członkowie izb lekarskich stanowią samorząd 

zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów”



Konstytucyjne podstawy 
samorządu

➢art. 17 ust. 1 Konstytucji RP: 

„W drodze ustawy można tworzyć samorządy 

zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody 

zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym 

wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu 

publicznego i dla jego ochrony.”



➢Lekarze i lekarze dentyści,

➢Farmaceuci,

➢Pielęgniarki i położne,

➢Diagności laboratoryjni,

➢Lekarze weterynarii,

➢Adwokaci,

➢Radcowie prawni,

➢Architekci,

➢Biegli rewidenci,

➢Doradcy podatkowi,

➢Rzecznicy patentowi,

➢Inżynierowie budownictwa,

➢Notariusze,

➢Komornicy,

➢Fizjoterapeuci

Samorządy zawodowe



Zadania samorządu

art. 2 ust. 2 ustawy o izbach lekarskich:

„Samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy 

dentystów reprezentuje osoby wykonujące zawody 

lekarza i lekarza dentysty, sprawuje pieczę nad 

należytym wykonywaniem tych zawodów w 

granicach interesu publicznego i dla jego ochrony”



Samodzielność

art. 2 ust. 2 ustawy o izbach lekarskich:

„Samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy 

dentystów jest niezależny w wykonywaniu swoich 

zadań i podlega tylko przepisom prawa.”



Jednostki organizacyjne

- okręgowe izby lekarskie (23),

- Wojskowa Izba Lekarska,

- Naczelna Izba Lekarska; 

wszystkie jednostki organizacyjne posiadają osobowość 

prawną



Jednostki organizacyjne

1. Okręgową izbę lekarską i Wojskową Izbę

Lekarską stanowią lekarze wpisani na

odpowiednią listę członków;

2. Naczelną Izbę Lekarską tworzą

członkowie jej organów;

art. 2 ust. 4 i 5 ustawy



1) ustanawianie zasad etyki lekarskiej oraz 

dbanie o ich przestrzeganie;

2) sprawowanie pieczy nad należytym i 

sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza;

3) przyznawanie prawa wykonywania zawodu 

oraz uznawanie kwalifikacji lekarzy z UE;

Zadania samorządu



4) zawieszanie i pozbawianie prawa wykonywania 

zawodu oraz ograniczanie w wykonywaniu zawodu;

5) prowadzenie postępowania w przedmiocie 

odpowiedzialności zawodowej lekarzy;

6) prowadzenie postępowania w przedmiocie 

niezdolności do wykonywania zawodu lekarza lub w 

przedmiocie niedostatecznego przygotowania do 

wykonywania zawodu;

Zadania samorządu



7) prowadzenie lub udział w organizowaniu 

doskonalenia zawodowego;

8) opiniowanie i wnioskowanie w sprawach 

kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy i w 

innych zawodach medycznych;

9) przewodniczenie komisjom przeprowadzającym 

konkursy na stanowisko ordynatora i uczestnictwo w 

konkursach na inne stanowiska;

Zadania samorządu



10) opiniowanie kandydatur lekarzy na stanowiska lub 

funkcje;

11) prowadzenie rejestrów lekarzy, rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą, rejestrów 

podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe 

lekarzy oraz rejestrów lekarzy tymczasowo i 

okazjonalnie wykonujących zawód lekarza;

12) opiniowanie warunków pracy i płac lekarzy;

Zadania samorządu



13) integrowanie środowiska lekarskiego;

14) działania na rzecz ochrony zawodu lekarza, w tym 

występowanie w obronie godności zawodu lekarza 

oraz interesów indywidualnych i zbiorowych 

członków samorządu lekarzy;

15) zajmowanie stanowiska w sprawach stanu 

zdrowotności społeczeństwa, polityki zdrowotnej 

państwa oraz organizacji ochrony zdrowia;

Zadania samorządu



16) opiniowanie projektów aktów prawnych 

dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu 

lekarza bądź występowanie o ich wydanie;

17) prowadzenie badań dotyczących ochrony zdrowia 

i wykonywania zawodu lekarza;

18) udzielanie zainteresowanym lekarzom informacji 

dotyczących ogólnych zasad wykonywania zawodu, 

zasad etyki lekarskiej, a także o przepisach 

dotyczących ochrony zdrowia;

Zadania samorządu



19) prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form 

pomocy materialnej dla lekarzy i ich rodzin;

20) współdziałanie z organami administracji publicznej, 

związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami w kraju i za 

granicą w sprawach dotyczących ochrony zdrowia i warunków 

wykonywania zawodu lekarza;

21) współdziałanie z samorządami zawodów medycznych i 

innymi organizacjami reprezentującymi zawody medyczne w 

kraju i za granicą oraz organami państw członkowskich Unii 

Europejskiej;

Zadania samorządu



22) współpraca z towarzystwami naukowymi, 

uczelniami, instytutami i jednostkami badawczo-

rozwojowymi w kraju i za granicą;

23) zarządzanie majątkiem i działalnością 

gospodarczą izb lekarskich;

24) wykonywanie innych zadań określonych w 

odrębnych przepisach.

Zadania samorządu



„Lekarz zamierzający wykonywać zawód, któremu okręgowa 

rada lekarska przyznała prawo wykonywania zawodu, zostaje 

równocześnie wpisany na listę członków tej izby lekarskiej”

- art. 6 ust. 1 ustawy

- przynależność do samorządu jest OBOWIĄZKOWA,

- decyduje miejsce zamierzonego wykonywania zawodu

Wpis na listę członków



- w razie wykonywania zawodu na obszarze dwóch lub 

więcej okręgowych izb lekarskich - wpis na listę 

wybranej okręgowej izby lekarskiej;

- lekarz, który przez co najmniej pół roku zamierza 

dodatkowo wykonywać zawód na obszarze 

okręgowej izby lekarskiej, której nie jest członkiem, 

jest obowiązany powiadomić o tym okręgową radę 

lekarską tej izby;

Wpis na listę członków



- na listę członków Wojskowej Izby Lekarskiej wpisują 

się żołnierze w czynnej służbie wojskowej, na czas 

tej służby

- mogą po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej 

pozostać członkami Wojskowej Izby Lekarskiej, o ile 

są oficerami rezerwy lub oficerami w stanie 

spoczynku.

Wpis na listę członków



1. przeniesienie się lekarza do innej okręgowej izby lekarskiej;

2. złożenie przez lekarza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa 

wykonywania zawodu lekarza, z wyjątkiem przypadku gdy 

przeciwko temu lekarzowi toczy się postępowanie w przedmiocie 

odpowiedzialności zawodowej;

3. utrata prawa wykonywania zawodu na skutek zaistnienia 

okoliczności, o których mowa w art. 14 ustawy o zawodach lekarza    

i lekarza dentysty (utrata obywatelstwa, ubezwłasnowolnienie, upływ 

terminu);

4. pozbawienie lekarza prawa wykonywania zawodu;

5. śmierć lekarza;

Skreślenie z listy członków



PRAWA:

1) czynne i bierne prawa wyborcze,

2) dostęp do informacji o działalności izby,

3) korzystanie z pomocy izby w zakresie doskonalenia 

zawodowego, ochrony właściwych warunków 

wykonywania zawodu (również prawnej), ze 

świadczeń socjalnych izb lekarskich oraz 

działalności samopomocowej;

Prawa i obowiązki członków



OBOWIĄZKI:

1) przestrzeganie zasad etyki lekarskiej,

2) przestrzeganie przepisów związanych z 

wykonywaniem zawodu lekarza,

3) stosowanie się do uchwał organów izb lekarskich;

Prawa i obowiązki członków



1. okręgowy zjazd lekarzy;

2. okręgowa rada lekarska;

3. okręgowa komisja rewizyjna;

4. okręgowy sąd lekarski;

5. okręgowy rzecznik odpowiedzialności 

zawodowej;

Organy okręgowych izb 
lekarskich



- kadencja organów trwa 4 lata,

- wszystkie organy pochodzą z wyboru i mogą być odwołane 

przez organ, który je powołał (wyjątki:  okręgowy zjazd 

lekarzy i Krajowy Zjazd Lekarzy oraz zastępca rzecznika 

odpowiedzialności zawodowej) 

- wybory są równe, powszechne, tajne, przy nieograniczonej 

liczbie kandydatów;

- do organów okręgowej izby lekarskiej i delegatów na Krajowy 

Zjazd Lekarzy wybiera się lekarzy i lekarzy dentystów w 

liczbie proporcjonalnej do ich liczebności w tej izbie.

Organy izb lekarskich



- Uchwały organów samorządu lekarzy i komisji 

wyborczych podejmowane są zwykłą 

większością głosów, przy obecności co najmniej 

połowy członków danego organu lub komisji 
wyborczej.

Uchwały



Wyboru:

1) prezesa okręgowej rady lekarskiej,

2) okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej i 
jego zastępcy,

3) wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i członków prezydium 

okręgowej rady lekarskiej,

4) przewodniczącego okręgowego sądu lekarskiego,

5) przewodniczącego okręgowej komisji rewizyjnej

- dokonuje się bezwzględną większością głosów

Wybór członków organów



23 członków organu

Obecnych: 12

Za: 6

Przeciw: 4

Wstrzymało się: 2

Większość



- Minister Zdrowia może zaskarżyć do Sądu Najwyższego 

uchwałę organu izby lekarskiej pod zarzutem niezgodności 

z prawem, w terminie 6 miesięcy od dnia jej otrzymania. 

- Sąd Najwyższy utrzymuje zaskarżoną uchwałę w mocy 
bądź ją uchyla i przekazuje sprawę do ponownego 

rozpoznania właściwemu organowi samorządu, ustalając 

wytyczne co do sposobu jej załatwienia.

- Minister Zdrowia może zwrócić się do Krajowego Zjazdu 

Lekarzy, okręgowego zjazdu lekarzy lub rady lekarskiej o 

podjęcie uchwały w sprawie należącej do właściwości 
samorządu lekarzy.

Uprawnienia Ministra Zdrowia



- Funkcje prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika rady 

lekarskiej, rzecznika odpowiedzialności zawodowej, 

przewodniczącego sądu lekarskiego, przewodniczącego 

komisji rewizyjnej można nieprzerwanie pełnić nie dłużej 

niż przez 2 następujące po sobie kadencje. 

- Jeżeli wyboru dokonano na skutek wygaśnięcia mandatu 

przed upływem 24 miesięcy danej kadencji, pełnienie funkcji 

do końca tej kadencji przyjmuje się za pełnienie jej przez 

pełną kadencję.

Organy izb lekarskich



Na wniosek przewodniczących organów (ORL, OKR, 

OSL lub NRL, NKR, NSL), a w przypadku rzecznika 

odpowiedzialności zawodowej i jego zastępcy na 

wniosek rzecznika, pracodawca jest obowiązany 

zwolnić od pracy pracownika będącego członkiem 

organów izb lekarskich lub wykonującego czynności na 

rzecz izby lekarskiej bez prawa do wynagrodzenia, na 

czas wykonywania czynności członka organu izby 

lekarskiej lub na czas wykonywania czynności na rzecz 
izby lekarskiej.

Ochrona członków organów



Pracodawca bez uzyskania zgody właściwej rady lekarskiej 

nie może wypowiedzieć umowy o pracę lekarzowi 

będącemu członkiem organów lub zastępcą rzecznika 

odpowiedzialności zawodowej

• nie stosuje się w razie:

1) uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej 

niezdolności do pracy, 

2) wprowadzenia nowych zasad wynagradzania dotyczących 

ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub 

tej ich grupy, do której pracownik należy; 

3) stwierdzenia orzeczeniem lekarskim utraty zdolności do 

wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinionej przez 

pracownika utraty uprawnień koniecznych do jej wykonywania.

Ochrona członków organów



- prawo wybierania

- dotyczy wszystkich lekarzy zrzeszonych w izbie lekarskiej,

wyjątek:

- ukarani przez sąd lekarski karą zawieszenia prawa

wykonywania zawodu,

- wobec których sąd wydał orzeczenie o zastosowaniu

środka karnego pozbawienia praw publicznych lub zakazu

wykonywania zawodu;

Czynne prawo wyborcze



- prawo do bycia wybranym

- dotyczy co do zasady wszystkich lekarzy zrzeszonych w izbie 

lekarskiej,

- wyjątek:

- uchwałą ORL zawieszono prawo wykonywania zawodu,

- wobec których sąd wydał prawomocne orzeczenie o 

zastosowaniu środków karnych lub środków 

zapobiegawczych,

- skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

- ukarani przez sąd lekarski,

Bierne prawo wyborcze



Dodatkowe wymogi:

- do pełnienia funkcji OROZ, jego zastępcy oraz członka OSL 

mogą kandydować lekarze wykonujący zawód przez co 

najmniej 10 lat,

- członek sądu lekarskiego, komisji rewizyjnej, rzecznik 

odpowiedzialności zawodowej i jego zastępcy nie mogą być 

członkami innego organu izby lekarskiej, z wyjątkiem 

Krajowego Zjazdu Lekarzy i okręgowych zjazdów lekarzy

Bierne prawo wyborcze



• Mandat członka organu izby lekarskiej wygasa wraz z rozpoczęciem 

posiedzenia nowo wybranego organu kolejnej kadencji, a przed tym 

terminem w przypadku:

1) zrzeczenia się mandatu;

2) skreślenia z listy członków okręgowej izby lekarskiej;

3) odwołania przez zgromadzenie wyborcze, które dokonało wyboru;

4) ukarania prawomocnym orzeczeniem sądu lekarskiego 

5) prawomocnego orzeczenia przez sąd środka karnego

6) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe;

7) zawieszenia prawa wykonywania zawodu uchwałą okręgowej rady 

lekarskiej;

8) śmierci lekarza;

9) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu przez sąd lekarski.

Wygaśnięcie mandatu



Mandat członka organu izby lekarskiej 

może być zawieszony na czas określony na 

wniosek tego członka lub z inicjatywy 
organu, którego jest on członkiem. 

Uchwałę w sprawie zawieszenia organ 

podejmuje kwalifikowaną większością 2/3
głosów.

Zawieszenie mandatu



- okręgowe komisje wyborcze - organizują, 
przeprowadzają wybory i ogłaszają ich wyniki,

- członkiem komisji wyborczej nie może być członek sądu 
lekarskiego,

- procedurę wyborczą rozpoczyna uchwała o podziale izby 
na rejony wyborcze (oddzielnie dla lekarzy i dla lekarzy 
dentystów) i ustalenie liczby mandatów w danym rejonie,

- ogłoszenie list osób uprawnionych do głosowania w 
rejonach wyborczych,

Wybory delegatów



- rozpatrzenie wniosków o zmianę rejonu,

- ogłoszenie ostatecznych list lekarzy głosujących w 

rejonach,

- rozpoczęcie przyjmowania kandydatur na delegatów,

- ogłoszenie i przeprowadzenie głosowania 

(możliwość oddania głosu korespondencyjnie);

Wybory delegatów



- w okręgowym zjeździe lekarzy uczestniczą delegaci (z 
głosem doradczym niebędący delegatami członkowie 
ustępujących organów okręgowej izby lekarskiej).

- delegatów wybiera się w rejonach wyborczych,

- obowiązki delegata: udział w okręgowym zjeździe 
lekarzy, uczestniczenie w działalności izby, utrzymywanie 
kontaktów z lekarzami rejonu wyborczego,

- corocznie (zwyczajny),

- nadzwyczajny – zwołuje ORL z własnej inicjatywy lub 
na wniosek: NRL, OKR, 1/3 członków izby lekarskiej,

Okręgowy zjazd lekarzy



1) podejmuje uchwały w sprawach objętych zakresem 

działania izby;

2) ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz 

uchwala budżet izby;

3) rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne 

sprawozdania;

4) rozpatruje wniosek w sprawie udzielenia 

absolutorium okręgowej radzie lekarskiej;

Okręgowy zjazd lekarzy



5) uchwala regulaminy ORL i OKR
6) ustala liczbę członków organów izby i okręgowej 
komisji wyborczej;
7) dokonuje wyboru prezesa i członków organów oraz 
delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy;
8) dokonuje wyboru członków okręgowego sądu 
lekarskiego oraz zastępców okręgowego rzecznika 
odpowiedzialności zawodowej;
9) określa wykaz funkcji, których pełnienie może być 
wynagradzane.

Okręgowy zjazd lekarzy



- organ wykonawczy - kieruje działalnością izby w 

okresie między okręgowymi zjazdami,

- wybory pośrednie,

- prezes okręgowej rady lekarskiej + członkowie rady 

wybrani przez okręgowy zjazd lekarzy,

Okręgowa rada lekarska



- Prezydium ORL - prezes oraz wybrani przez radę 

spośród jej członków wiceprezesi, sekretarz, 

skarbnik i członkowie prezydium – upoważniane do 

podejmowania niektórych uchwał w imieniu 

okręgowej rady (min. 1+6),

- Prezydium okręgowej rady lekarskiej działa w 

imieniu rady w sprawach określonych uchwałą rady

Okręgowa rada lekarska



1) sprawuje pieczę nad należytym i sumiennym 

wykonywaniem zawodu lekarza przez członków 

okręgowej izby lekarskiej;

2) upowszechnia zasady etyki lekarskiej oraz dba o ich 

przestrzeganie;

3) reprezentuje i chroni indywidualne i zbiorowe 

interesy członków izby;

4) zbiera składki członkowskie i prowadzi ich 

ewidencję;

Okręgowa rada lekarska



5) wykonuje uchwały okręgowego zjazdu lekarzy;

6) ustala liczbę członków prezydium;

7) prowadzi bieżące sprawy izby;

8) wykonuje zadania zlecone przez Naczelną 

Radę Lekarską;

9) prowadzi okręgowy rejestr lekarzy i lekarzy 

dentystów;

Okręgowa rada lekarska



10) prowadzi rejestr podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą w zakresie praktyk lekarskich;

11) prowadzi rejestr podmiotów prowadzących 

kształcenie podyplomowe; 

12) wydaje biuletyn okręgowej izby lekarskiej;

13) prowadzi archiwum dokumentacji

Okręgowa rada lekarska



1) kontroluje działalność finansową i gospodarczą izby;

2) przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej 

okręgowemu zjazdowi lekarzy;

3) przedstawia okręgowemu zjazdowi lekarzy opinię 

dotyczącą sprawozdania okręgowej rady lekarskiej z 

wykonania budżetu i na tej podstawie składa wniosek w 

sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie 

lekarskiej;

- składa się z przewodniczącego i zastępców

Okręgowa komisja rewizyjna



1) rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności 

zawodowej;

2) rozpatruje protesty przeciwko ważności wyborów;

3) składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i 

kadencyjne sprawozdania z działalności;

- składa się z przewodniczącego i zastępców;

Okręgowy sąd lekarski



Protesty przeciwko ważności wyborów:

- zarzut naruszenia przepisów ustawy lub 
niewłaściwego ustalenia wyników,

- protest może wnieść członek zgromadzenia 
wyborczego, które dokonało wyboru oraz 
przewodniczący właściwej komisji wyborczej,

- protest wnosi się do właściwego sądu lekarskiego,

- rozpatruje w składzie 3 sędziów

Okręgowy sąd lekarski



1) wykonuje czynności sprawdzające i prowadzi 

postępowanie wyjaśniające w sprawach odpowiedzialności 

zawodowej lekarzy;

2) sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami lekarskimi;

3) składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i 

kadencyjne sprawozdania z działalności;

- rzecznik i zastępcy;

Okręgowy rzecznik 
odpowiedzialności zawodowej



Organy Naczelnej Izby 
Lekarskiej

1. Krajowy Zjazd Lekarzy;

2. Naczelna Rada Lekarska;

3. Naczelna Komisja Rewizyjna;

4. Naczelny Sąd Lekarski;

5. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej;



Krajowy Zjazd Lekarzy

• W Krajowym Zjeździe Lekarzy uczestniczą delegaci wybrani przez 
okręgowe zjazdy lekarzy oraz z głosem doradczym - niebędący 
delegatami członkowie ustępujących organów Naczelnej Izby 
Lekarskiej

• Liczbę delegatów z poszczególnych okręgowych izb lekarskich 
ustala Naczelna Rada Lekarska

• Krajowy Zjazd Lekarzy zwołuje Naczelna Rada Lekarska co 4 lata

• Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Lekarzy zwołuje Naczelna Rada 
Lekarska:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek Naczelnej Komisji Rewizyjnej;

3) na wniosek co najmniej 1/3 okręgowych rad lekarskich.



Krajowy Zjazd Lekarzy

1) ustanawia zasady etyki lekarskiej;

2) uchwala program działalności samorządu 

lekarzy;

3) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania 

Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Komisji 

Rewizyjnej, Naczelnego Sądu Lekarskiego, 

Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności 

Zawodowej i Krajowej Komisji Wyborczej;



Krajowy Zjazd Lekarzy

4) rozpatruje wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Naczelnej 
Radzie Lekarskiej;

5) uchwala regulaminy:

a) wyborów do organów i w organach izb lekarskich oraz tryb 
odwołania członków tych organów,

b) Naczelnej Rady Lekarskiej,

c) Naczelnej Komisji Rewizyjnej,

d) okręgowej komisji wyborczej,

e) Krajowej Komisji Wyborczej,

f) wewnętrznego urzędowania rzeczników odpowiedzialności 
zawodowej,

g) wewnętrznego urzędowania sądów lekarskich;



Krajowy Zjazd Lekarzy

6) ustala liczbę członków organów Naczelnej Izby Lekarskiej i 
Krajowej Komisji Wyborczej;

7) dokonuje spośród delegatów na zjazd wyboru Prezesa i członków 
Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej, członków Naczelnej Komisji 
Rewizyjnej, członków Krajowej Komisji Wyborczej;

8) dokonuje spośród delegatów lub spośród lekarzy wskazanych 
przez ustępujący Naczelny Sąd Lekarski wyboru członków 
Naczelnego Sądu Lekarskiego oraz spośród delegatów lub spośród 
lekarzy wskazanych przez ustępującego Naczelnego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej wyboru zastępców Naczelnego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;



Krajowy Zjazd Lekarzy

9) ustala zasady podziału składki członkowskiej;

9a) uchwala szczegółowy sposób 

przeprowadzania wizytacji, w tym sposób 

wyboru osób wykonujących czynności 

wizytacyjne;

10) określa wykaz funkcji w Naczelnej Izbie 

Lekarskiej, których pełnienie może być 

wynagradzane.



W skład Naczelnej Rady 
Lekarskiej wchodzą: 

•Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej 
i jej członkowie wybrani przez 
Krajowy Zjazd Lekarzy oraz

•prezesi okręgowych rad 
lekarskich.

Naczelna Rada Lekarska



1) sprawuje pieczę nad należytym i 
sumiennym wykonywaniem zawodu 
lekarza przez członków samorządu 
lekarzy;

2) upowszechnia zasady etyki lekarskiej 
oraz dba o ich przestrzeganie;

3) reprezentuje i chroni interesy 
zawodowe członków samorządu 
lekarzy;

Naczelna Rada Lekarska



5) wykonuje uchwały Krajowego Zjazdu 
Lekarzy;

6) czuwa nad prawidłową realizacją 
zadań samorządu lekarzy;

7) wspomaga, koordynuje i nadzoruje 
działalność okręgowych rad lekarskich;

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

Naczelna Rada Lekarska



9) określa sposób podejmowania uchwał 
przez organy izb lekarskich;

10) uchwala zasady gospodarki finansowej 
samorządu lekarzy;

11) określa wysokość składki członkowskiej;

12) rozpatruje odwołania od uchwał 
okręgowych rad lekarskich;

13) analizuje, opiniuje i proponuje kierunki 
rozwoju ochrony zdrowia;

Naczelna Rada Lekarska



14) uchwala budżet Naczelnej Izby Lekarskiej oraz 
rozpatruje sprawozdania z jego wykonania;

15) prowadzi Centralny Rejestr Lekarzy i Lekarzy 
Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej;

16) prowadzi Rejestr Ukaranych Lekarzy i Lekarzy 
Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej;

17) wydaje Biuletyn Naczelnej Izby Lekarskiej;

18) wydaje Gazetę Lekarską;

19) przedstawia sprawozdania z działalności 
Krajowemu Zjazdowi Lekarzy.

Naczelna Rada Lekarska



• Naczelna Rada Lekarska uchyla uchwały 

okręgowych rad lekarskich sprzeczne z prawem 

lub uchwałami i regulaminami wydanymi na 

podstawie ustawy.

• Naczelna Rada Lekarska może zwrócić się do 

okręgowej rady lekarskiej o podjęcie uchwały w 

określonej sprawie należącej do zakresu 
działania rady

Naczelna Rada Lekarska



1. rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności 
zawodowej lekarzy;

2. rozpatruje zażalenia w przypadkach przewidzianych w 
ustawie;

3. rozpatruje protesty przeciwko ważności wyborów do 
organów i w organach izb lekarskich (poza delegatami 
na okręgowy zjazd) oraz protesty przeciwko ważności 
głosowania wniosków o odwołanie;

4. corocznie przedstawia Naczelnej Radzie Lekarskiej 
informację o swojej działalności;

5. składa Krajowemu Zjazdowi Lekarzy kadencyjne 
sprawozdania z działalności.

Naczelna Sąd Lekarski



1. prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach z zakresu 
odpowiedzialności zawodowej lekarzy;

2. sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych rzeczników 
odpowiedzialności zawodowej;

3. sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami lekarskimi;

4. rozpatruje zażalenia w przypadkach przewidzianych w 
ustawie;

5. rozstrzyga spory o właściwość między okręgowymi 
rzecznikami odpowiedzialności zawodowej;

6. corocznie przedstawia Naczelnej Radzie Lekarskiej 
informację o swojej działalności;

7. składa Krajowemu Zjazdowi Lekarzy kadencyjne 
sprawozdania z działalności.

Naczelny Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej



• zbiór dokumentów i danych lekarzy:

1) posiadających prawo wykonywania zawodu:

a) wykonujących zawód na obszarze działania 

okręgowej izby,

b) niewykonujących zawodu i zamieszkałych na 

obszarze działania okręgowej izby;

Okręgowy rejestr lekarzy



2) którzy zostali skreśleni z listy członków z powodu 

śmierci lub utraty prawa wykonywania zawodu;

3) którzy nie stali się członkami izby z mocy ustawy i 

których dokumenty przekazane zostały 

okręgowym izbom lekarskim przez administrację 

szczebla wojewódzkiego;

Okręgowy rejestr lekarzy



• Lekarz jest obowiązany do zawiadomienia okręgowej rady 

lekarskiej izby, której jest członkiem, w terminie 30 dni, o:

1) zmianie danych wymienionych w ust. 5 pkt 2, 10, 16, 22-31 i 

34-37;

• 2) utracie dokumentu „Ograniczone prawo wykonywania 

zawodu lekarza” lub „Prawo wykonywania zawodu lekarza”.

• na wniosek lekarza do jego akt osobowych można dołączyć i 

przechowywać inne dokumenty uznane przez niego za istotne;

Okręgowy rejestr lekarzy



- okręgowe rejestry → Centralny Rejestr Lekarzy (NIL),

- uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej nr 30/10/VI z 

dnia 3 września 2010r. w sprawie szczegółowego 

trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa 

wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz 

prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

Okręgowy rejestr lekarzy



Udostępnianie danych z rejestru:

1) Okręgowe rady lekarskie i Naczelna Rada Lekarska 

udostępniają dane zawarte w rejestrach i Centralnym 

Rejestrze Lekarzy na wniosek właściwych organów państw 

członkowskich Unii Europejskiej w celu uznania kwalifikacji 

i podjęcia lub kontynuacji wykonywania zawodu lekarza;

2) Okręgowe rady lekarskie i Naczelna Rada Lekarska 

udostępniają informacje zawarte w rejestrach i Centralnym 

Rejestrze Lekarzy, o których mowa odpowiednio w art. 49 i 

50, na wniosek uprawnionych podmiotów na podstawie 

odrębnych przepisów;

Okręgowy rejestr lekarzy



3) Okręgowe rady lekarskie i Naczelna Rada Lekarska udzielają 

organowi innego niż Rzeczpospolita Polska państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, na jego wniosek, informacji 

na temat prawa wykonywania zawodu lekarza osoby wskazanej 

we wniosku, do celów świadczenia transgranicznej opieki 

zdrowotnej. Informacji udziela się za pośrednictwem Systemu 

Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI;

4) Okręgowe rady lekarskie na wniosek osoby wpisanej do 

rejestru dokonują wypisów z rejestru w zakresie dotyczącym tej 

osoby;

Okręgowy rejestr lekarzy



5) Naczelna Rada Lekarska udostępnia informacje 

zawarte w Centralnym Rejestrze Lekarzy, o których 

mowa w art. 49 ust. 5 pkt 1, 2, 11-13, 22-25, 31-34 i 42-

44, w ramach informacji publicznej, w rozumieniu 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej ;

Okręgowy rejestr lekarzy



Elektroniczny system wymiany informacji na rynku 

wewnętrznym UE i EOG

IMI



Okręgowe rady lekarskie informują, w trybie ostrzeżenia w systemie IMI, właściwe 

organy pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej o lekarzu lub 

lekarzu dentyście, wobec których:1) rada lekarska podjęła uchwałę o:

a) zawieszeniu prawa wykonywania zawodu,

b) ograniczeniu w wykonywaniu zawodu,

2) sąd lekarski wydał orzeczenie o:a) ograniczeniu zakresu czynności w 

wykonywaniu zawodu,

b) zawieszeniu prawa wykonywania zawodu,

c) pozbawieniu prawa wykonywania zawodu,

3) sąd powszechny orzekł zakaz wykonywania zawodu,

4) sąd powszechny albo prokurator tytułem środka zapobiegawczego 

zastosował zawieszenie w wykonywaniu zawodu

- w terminie 3 dni od dnia uprawomocnienia się albo wykonalności uchwały, 

orzeczenia albo postanowienia o zastosowaniu środka zapobiegawczego.

Ostrzeżenia IMI



• Okręgowe rady lekarskie niezwłocznie informują właściwe organy 

pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, w trybie 

ostrzeżenia w systemie IMI, o tożsamości lekarza lub lekarza 

dentysty, którzy w postępowaniu o uznanie kwalifikacji posłużyli się 

podrobionymi lub przerobionymi dokumentami potwierdzającymi 

posiadanie kwalifikacji zawodowych, w terminie 3 dni od dnia 

uprawomocnienia się orzeczenia sądowego w tej sprawie.

• Okręgowe rady lekarskie niezwłocznie informują właściwe organy 

pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, za 

pośrednictwem systemu IMI, o wygaśnięciu sankcji oraz o wszelkich 

decyzjach wpływających na zmianę terminu ich wygaśnięcia.

Ostrzeżenia IMI



• Okręgowe rady lekarskie niezwłocznie zawiadamiają na piśmie

lekarza lub lekarza dentystę, których dotyczą ostrzeżenia o ich 

przekazaniu za pośrednictwem systemu IMI właściwym organom 

pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz o 

możliwości złożenia wniosku o ich sprostowanie albo usunięcie.

• 6. W wyniku rozpatrzenia wniosku okręgowa rada lekarska 

niezwłocznie:

1) dokonuje sprostowania w systemie IMI informacji objętej wnioskiem 

i zawiadamia lekarza lub lekarza dentystę o sposobie jej 

sprostowania albo

2) usuwa informację objętą wnioskiem z systemu IMI i zawiadamia o 

tym lekarza lub lekarza dentystę, albo

3) odmawia sprostowania albo usunięcia z systemu IMI informacji 

objętej wnioskiem i zawiadamia o tym lekarza lub lekarza dentystę.

Ostrzeżenia IMI



1. ze składek członkowskich;

2. z zapisów, darowizn i dotacji;

3. z wpływów z działalności gospodarczej;

4. z innych wpływów.

majątkiem izby lekarskiej zarządza właściwa 
rada lekarska

Majątek izb



Izby lekarskie otrzymują z budżetu 

państwa środki finansowe, na pokrycie 

kosztów czynności administracyjnych 

związanych z realizacją zadań oraz 

czynności, których wykonywanie na 

podstawie odrębnych przepisów zostało 
przekazane izbom lekarskim.

Majątek izb


