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adwokat Karol 

Kolankiewicz

komisje orzekające 

o niezdolności do wykonywania zawodu 

lekarza z przyczyn zdrowotnych 

1Gdańsk, dnia 31 maja 2015r.  

wprowadzenie

2

podstawy wszczęcia 

postępowania
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podstawa prawna 

art .  12  ustawy o zawodach lekarza 

i  lekarza dentysty  

uzasadnione podejrzenie niezdolności lekarza do 

wykonywania zawodu lub ograniczenia w 

wykonywaniu ściśle określonych czynności 

medycznych ze względu na stan zdrowia 

uniemożliwiający wykonywanie zawodu lekarza

4

podstawy faktyczne 

pismo od pracodawcy  / NFZ / nadzoru 
farmaceutycznego / sądu powszechnego / 

prokuratury 

informacja telefoniczna

informacje Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej / Sądu Lekarskiego

informacje medialne   

5

podstawy faktyczne 

uzależnienie 

- alkohol/ leki / środki odurzające 

podeszły wiek / niepełnosprawność  

zaburzenia psychiczne/ choroba psychiczna  
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wszczęcie postępowania

7

podstawa prawna

ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty  

ROZPORZĄDZENIE MIN. ZDROWIA 
z dnia  3 .11.2011 r.  w sprawie trybu 

powoływania i  sposobu działania komisj i  
orzekającej […]

K P A 

8

moment wszczęcia 

powzięcie wiadomości  /  

uchwała o powołaniu komisji

o wszczęciu postępowania 

należy zawiadomić strony 

o powołaniu komisji  okręgowa rada 

lekarska niezwłocznie powiadamia lekarza, 

którego postępowanie dotyczy osoby
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powołanie komisji 

uczestnictwo lekarza 

w posiedzeniu okręgowej rady lekarskiej 

treść uchwały 

załączniki do uchwały

wyciąg z protokołu /  l ista obecności/ 

podpisy Prezesa i  Sekretarza 
10

pouczenia lekarza

o możliwości i trybie odwołania do NRL

o uprawnieniu do zgłoszenia wniosku 
o wyłączenie członka komisji

o możliwości ustanowienia męża zaufania 

o skutkach nieusprawiedliwionego 
niestawiennictwa  przed komisją

11

dostęp lekarza do akt

uprawnienie strony z k.p.a.

odmowa dostępu do akt sprawy  

postanowienie zaskarżalne

działanie przez pełnomocnika
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komisja orzekająca

13

zawiadomienie zainteresowanego lekarza  

między doręczeniem zawiadomienia a dniem 
posiedzenia komisji co najmniej 14 dni

doręczenie zastępcze

wniosek o zmianę terminu / miejsca

choroba lekarza jako usprawiedliwienie  
14

działania przewodniczącego komisji  

kieruje pracami komisji

zaznajamia innych członków 

komisji ze stanem sprawy 

wnioski o dokumentację / badania

ustala termin nowych badań 
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orzeczenia komisji

z prowadzonego postępowania 

sporządzany jest protokół 

3 miesiące od dnia jej powołania

jedynie wniosek o zawieszenie p.w.z. 

albo o ograniczenie wykonywania 

określonych czynności medycznych 
16

niestawiennictwo lekarza przed komisją

nieprzeprowadzenie badania 

adnotacja w protokole 

zawiadomienie okręgowej rady lekarskiej 

ustalenie nowego terminu 

17

uchwała rady 
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posiedzenie

uczestnictwo lekarza 

w posiedzeniu okręgowej rady lekarskiej 

treść uchwały 

załączniki do uchwały

wyciąg z protokołu /  l ista obecności/ 

podpisy Prezesa i  Sekretarza 
19

uchwała okręgowej rady lekarskiej 

o zawieszeniu prawa 

wykonywania zawodu  

o ograniczeniu wykonywania 

określonych czynności medycznych 

o umorzeniu postępowania
20

posiedzenie

uchwała okręgowej rady lekarskiej 

o zawieszeniu p.w.z. obligatoryjna, 

gdy niestawiennictwo nieusprawiedliwione 

zawiadomienia o zawieszeniu 

pracodawcy / NFZ / ZUS/ WOMP
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orzeczenia komisji a decyzje okręgowej rady

orzeczenie komisji  nie jest wiążące 
dla okręgowej rady lekarskiej

okręgowa rada lekarska może podjąć 
uchwałę o zawieszeniu prawa wykonywania 

zawodu na okres trwania niezdolności 
jedynie na podstawie takiego samego 

orzeczenia komisji

22

rygor natychmiastowej wykonalności 

gdy jest to niezbędne 

1. ze względu na ochronę zdrowia lub 

życia ludzkiego 

2. dla zabezpieczenia gospodarstwa 

narodowego przed ciężkimi stratami 

3. ze względu na inny interes społeczny 

4. ze względu na wyjątkowo ważny 

interes strony
23

rygor natychmiastowej wykonalności 

możliwe w uchwale o 
zawieszeniu p.w.z. /  ograniczeniu p.w.z.

możliwe również po jej wydaniu > 
postanowienie, na które służy stronie 

zażalenie do NRL w terminie 7 dni 

odrębne uzasadnienie 
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ustanie przyczyn 

zawieszenia / ograniczenia 

25

wniosek o uchylenie uchwały o zawieszeniu

pisemny wniosek do okręgowej rady 

z uzasadnieniem  

nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy 

od podjęcia uchwały okręgowej rady

powołanie komisji /  badanie
26

gotowość stawiennictwa przed komisją 

wniosek pisemny do okręgowej rady 

możliwy w każdym czasie 

ponowna pracy 

powołanej wcześniej komisji 
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DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZA UWAGĘ
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