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Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Lekarzy
– zwołany został na podstawie:

•
•
•

ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219,
poz. 1708 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 113, poz. 657)
uchwały Nr 19 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r.
w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Lekarzy
uchwały Nr 2/11/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 lutego 2011 r.
w sprawie zwołania Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu
– obradować będzie na podstawie:

•
•

ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
uchwały Nr 1 VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy w sprawie regulaminu
Krajowego Zjazdu Lekarzy

Przed przybyciem
na Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Lekarzy
Delegaci proszeni są
o ponowne dokładne przeczytanie:

•
•

ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
uchwały Nr 1 VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy w sprawie
regulaminu Krajowego Zjazdu Lekarzy
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Wyciąg z ustawy o izbach lekarskich
z dnia 2 grudnia 2009 r.:
Art. 5.
Zadaniem samorządu lekarzy jest w szczególności:
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, będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,
zamierzających wykonywać zawód lekarza na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
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;
7) prowadzenie lub udział w organizowaniu doskonalenia zawodowego lekarzy;
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 w ochronie
zdrowia, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią;
10) opiniowanie kandydatur lekarzy na stanowiska lub funkcje, jeżeli odrębne
przepisy tak stanowią;
11) prowadzenie rejestrów lekarzy, rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie praktyk lekarskich na zasadach określonych w
przepisach o działalności leczniczej, rejestrów podmiotów prowadzących
kształcenie podyplomowe lekarzy oraz rejestrów lekarzy tymczasowo i
okazjonalnie wykonujących zawód lekarza;
12) opiniowanie warunków pracy i płac lekarzy;
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;
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;
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18) udzielanie zainteresowanym lekarzom informacji dotyczących ogólnych
zasad wykonywania zawodu, zasad etyki lekarskiej, a także o przepisach
dotyczących ochrony zdrowia;
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, na zasadach określonych w art. 6a
ust. 2. i 2a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza
dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.);
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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

2.
3.

Art. 12.
Organy izb lekarskich pochodzą z wyboru.
Wybory członków organów izb lekarskich i na stanowiska w organach są
równe, powszechne i odbywają się w głosowaniu tajnym, 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.
Do innych organów Naczelnej Izby Lekarskiej wybiera się lekarzy i lekarzy
dentystów w liczbie proporcjonalnej do ich liczebności w samorządzie
lekarzy.
Wyborów dokonuje zgromadzenie wyborcze, które stanowią członkowie
izby lekarskiej wchodzący w skład rejonu wyborczego, albo organ izby
lekarskiej.
Wyboru w organie izby lekarskiej dokonuje się przy obecności co najmniej
połowy członków tego organu.
Art. 13.
Członek organu izby lekarskiej, organ izby lekarskiej z wyjątkiem okręgowego zjazdu lekarzy i Krajowego Zjazdu Lekarzy, oraz zastępca rzecznika
odpowiedzialności zawodowej może być odwołany przez organ, który dokonał
wyboru.
Odwołania dokonuje się w głosowaniu równym i tajnym
Odwołanie następuje kwalifikowaną większością 2/3 ważnie oddanych
głosów pod warunkiem, że łączna liczba oddanych głosów jest nie mniejsza
od połowy ogólnej liczby członków organu, który dokonał wyboru.
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1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

Art. 14.
Kadencja organów izb lekarskich trwa 4 lata. Organy te działają do czasu
pierwszego posiedzenia nowo wybranych organów. Wyboru zastępcy rzecznika
odpowiedzialności zawodowej dokonuje się na okres kadencji rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Zastępca rzecznika odpowiedzialności zawodowej
pełni funkcję do czasu wyboru nowego zastępcy rzecznika odpowiedzialności
zawodowej.
Mandat prezesa rady lekarskiej i mandat rzecznika odpowiedzialności
zawodowej wygasają z chwilą dokonania wyboru ich następców.
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.
Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izb lekarskich,
z wyjątkiem lekarzy:
1) ukaranych karą wymienioną w art. 83 ust. 1 pkt 6;
2) wobec których sąd wydał prawomocne orzeczenie o zastosowaniu
środka karnego pozbawienia praw publicznych lub zakazu wykonywania
zawodu.
Bierne prawo wyborcze przysługuje, z zastrzeżeniem art. 24 pkt 7 i 8 oraz
art. 38 pkt 7 i 8, wszystkim członkom izb lekarskich, z wyjątkiem lekarzy:
1) którym uchwałą okręgowej rady lekarskiej zawieszono prawo wykonywania zawodu,
2) wobec których sąd wydał prawomocne orzeczenie o zastosowaniu
środka karnego określonego w art. 39 pkt 1-2a ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.4)) albo
postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego zawieszenia
w wykonywaniu zawodu,
3) skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub
przestępstwo skarbowe,
4) ukaranych jedną z kar wymienionych w art. 83 ust. 1 pkt 1-6
– do czasu upływu terminów zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
o którym mowa w pkt 1, zatarcia kary lub terminu, na który został
orzeczony środek zapobiegawczy.
Do pełnienia funkcji rzecznika odpowiedzialności zawodowej, jego zastępcy
oraz członka sądu lekarskiego 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.
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8. W razie wygaśnięcia mandatu prezesa okręgowej rady lekarskiej przed
upływem kadencji lub niemożności sprawowania funkcji, do czasu wyboru
nowego prezesa, funkcję tę pełni jeden z wiceprezesów wybrany przez
okręgową radę lekarską.
9. W razie wygaśnięcia mandatu Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej przed
upływem kadencji lub niemożności sprawowania funkcji, do czasu wyboru
nowego Prezesa, funkcję tę pełni jeden z wiceprezesów wybrany przez
Naczelną Radę Lekarską.
10. W razie wygaśnięcia mandatu okręgowego rzecznika odpowiedzialności
zawodowej przed upływem kadencji lub niemożności sprawowania funkcji,
do czasu wyboru nowego rzecznika, funkcję tę pełni jeden z zastępców
wyznaczony przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
11. W razie wygaśnięcia mandatu Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej przed upływem kadencji lub niemożności sprawowania funkcji,
do czasu wyboru nowego Rzecznika, funkcję tę pełni jeden z zastępców
wyznaczony przez Naczelny Sąd Lekarski.
12. W razie wygaśnięcia mandatu przewodniczącego okręgowego sądu lekarskiego przed upływem kadencji lub niemożności sprawowania funkcji, do
czasu wyboru nowego przewodniczącego, funkcję tę pełni jeden z zastępców
wybrany przez okręgowy sąd lekarski.
13. W razie wygaśnięcia mandatu przewodniczącego Naczelnego Sądu Lekarskiego przed upływem kadencji lub niemożności sprawowania funkcji, do
czasu wyboru nowego przewodniczącego, funkcję tę pełni jeden z zastępców
wybrany przez Naczelny Sąd Lekarski.
Art. 15.
1. 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 karami określonymi w art. 83 ust. 1 pkt 1-6;
5) prawomocnego orzeczenia przez sąd środka karnego określonego
w art. 39 pkt 1-2a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
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.
2. Skreślenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie skutkuje wygaśnięciem mandatu
członka organu Naczelnej Izby Lekarskiej, w przypadku gdy powodem skreślenia jest wpisanie lekarza na listę członków innej okręgowej izby lekarskiej.
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3. W razie wygaśnięcia mandatu na miejsce członka organu izby lekarskiej
wstępuje kandydat, który w wyborach do tego organu uzyskał kolejną
największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności. Przy równej
liczbie głosów decyduje kolejność umieszczenia na liście kandydatów.
4. 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.
5. Mandat rzecznika odpowiedzialności zawodowej i mandat członka sądu lekarskiego ulega zawieszeniu, jeżeli przeciwko niemu toczy się postępowanie
karne lub postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej.
6. Funkcji zastępcy rzecznika odpowiedzialności zawodowej nie można pełnić
w przypadku:
1) skreślenia z listy członków okręgowej izby lekarskiej;
2) odwołania przez organ, który dokonał wyboru;
3) ukarania prawomocnym orzeczeniem sądu lekarskiego karami określonymi w art. 83 ust. 1 pkt 1-6;
4) prawomocnego orzeczenia przez sąd środka karnego określonego w art.
39 pkt 1-2a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
5) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub
przestępstwo skarbowe;
6) zawieszenia prawa wykonywania zawodu uchwałą okręgowej rady
lekarskiej;
7) zawieszenia w wykonywaniu funkcji, o którym mowa w ust. 7.
7. Zastępca rzecznika odpowiedzialności zawodowej jest zawieszony w pełnieniu
funkcji zastępcy rzecznika odpowiedzialności zawodowej, jeżeli przeciwko
niemu toczy się postępowanie karne lub postępowanie w przedmiocie
odpowiedzialności zawodowej.
1.
2.
3.
1.
2.

Art. 16.
Wybory organizują, przeprowadzają, ogłaszają ich wyniki oraz przeprowadzają procedurę odwoływania organu lub członka organu komisje wyborcze
działające w okręgowych izbach lekarskich i Naczelnej Izbie Lekarskiej.
Członków komisji wyborczych wybiera, na okres kadencji, okręgowy zjazd
lekarzy lub Krajowy Zjazd Lekarzy, w liczbie ustalonej przez ten zjazd,
w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
Członkiem komisji wyborczej nie może być członek sądu lekarskiego.
Art. 17.
Przeciwko ważności wyborów może być wniesiony protest z zarzutem
naruszenia przepisów ustawy lub niewłaściwego ustalenia wyników wyborów.
Protest przeciwko ważności wyborów może wnieść członek zgromadzenia
wyborczego, które dokonało wyboru oraz przewodniczący właściwej komisji
wyborczej.
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3.

4.
5.

Protest wnosi się na piśmie do okręgowego sądu lekarskiego właściwego
dla miejsca przeprowadzenia wyborów, a w przypadku wyborów do
organów Naczelnej Izby Lekarskiej – do Naczelnego Sądu Lekarskiego,
za pośrednictwem komisji wyborczej, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia
wyników wyborów przez komisję wyborczą.
Sąd lekarski rozpatruje protest w składzie trzech członków na posiedzeniu
niejawnym.
Sąd lekarski, wydając postanowienie o nieważności wyborów, stwierdza
jednocześnie wygaśnięcie odpowiedniego mandatu i przekazuje postanowienie wnoszącemu protest oraz komisji wyborczej.

Art. 18.
Uchwały organów samorządu lekarzy i komisji wyborczych podejmowane są
zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
danego organu lub komisji wyborczej.
Art. 35.
Organami Naczelnej Izby Lekarskiej są:
1) Krajowy Zjazd Lekarzy;
2) Naczelna Rada Lekarska;
3) Naczelna Komisja Rewizyjna;
4) Naczelny Sąd Lekarski;
5) Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.
Art. 36
Członek Naczelnej Izby Lekarskiej zachowuje prawa i obowiązki członka
okręgowej izby lekarskiej, do której należy.
1.
2.
3.
4.

5.

Art. 37
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 na podstawie regulaminu wyborów, o którym
mowa w art. 38 pkt 5 lit. a.
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.
Nadzwyczajny Zjazd Lekarzy powinien być zwołany w najbliższym
możliwym terminie, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dnia
wpływu wniosku o zwołanie Zjazdu, i obraduje wyłącznie nad sprawami,
dla których został zwołany.
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Art. 38
Krajowy Zjazd Lekarzy w szczególności:
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;
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;
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;
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.
Art. 39
1. Naczelna Rada Lekarska kieruje działalnością Naczelnej Izby Lekarskiej
w okresie między krajowymi zjazdami lekarzy, a w szczególności:
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;
4) wykonuje zadania określone w art. 5 pkt 7, 8, 10-18 i 20-24;
5) wykonuje uchwały Krajowego Zjazdu Lekarzy;
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2.
3.
4.

5.

1.
2.
3.
4.

6) czuwa nad prawidłową realizacją zadań samorządu lekarzy;
7) wspomaga, koordynuje i nadzoruje działalność okręgowych rad le
karskich;
8) reprezentuje zawód lekarza wobec organów administracji publicznej
oraz innych organizacji;
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;
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 przedstawia Radzie Ministrów corocznie informację
o działalności samorządu lekarzy.
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.
Uchwała rady powinna być podjęta w ciągu miesiąca od dnia doręczenia
uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej.
Naczelna Rada Lekarska udostępnia informacje zawarte w Centralnym Rejestrze Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej, systemowi
informacji w ochronie zdrowia, o którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113,
poz. 657).
Art. 40.
W skład Naczelnej Rady Lekarskiej wchodzą: Prezes Naczelnej Rady
Lekarskiej i jej członkowie wybrani przez Krajowy Zjazd Lekarzy oraz
prezesi okręgowych rad lekarskich.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej stanowią Prezes oraz wybrani przez
Radę spośród jej członków wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i członkowie
Prezydium. Co najmniej jeden z wiceprezesów jest lekarzem dentystą.
Do Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej może być wybrany wyłącznie członek
Naczelnej Rady Lekarskiej niebędący prezesem okręgowej rady lekarskiej.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej działa w imieniu Rady w sprawach
określonych uchwałą Rady, z wyłączeniem zadań określonych w art. 39 ust.
1 pkt 9-11, 14 i 19. Naczelna Rada Lekarska może, w drodze uchwały, upo-

12

ważnić Prezydium do podejmowania uchwał w sprawach lekarzy, do których
na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza
dentysty stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego, odnoszące się do decyzji administracyjnych.
Art. 41.
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej w szczególności:
1) kieruje pracą Rady i Prezydium Rady;
2) przewodniczy obradom Rady i Prezydium Rady.
1.

2.

1.
2.

1.
2.

Art. 42.
Przewodniczącemu Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącemu
Naczelnego Sądu Lekarskiego, Naczelnemu Rzecznikowi Odpowiedzialności
Zawodowej służy prawo udziału w posiedzeniach Naczelnej Rady Lekarskiej
i jej Prezydium z głosem doradczym.
Do udziału w posiedzeniach Naczelnej Rady Lekarskiej i jej Prezydium
mogą być zapraszane inne osoby niż wymienione w art. 40 ust. 1 i 2, w tym
byli prezesi Naczelnej Rady Lekarskiej.
Art. 43.
Naczelna Komisja Rewizyjna dokonuje spośród członków Komisji wyboru
Przewodniczącego i zastępców Przewodniczącego, z których co najmniej
jeden jest lekarzem dentystą.
Naczelna Komisja Rewizyjna:
1) kontroluje działalność finansową i gospodarczą Naczelnej Izby Lekarskiej;
2) przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej Krajowemu Zjazdowi
Lekarzy;
3) sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych komisji rewizyjnych;
4) przedstawia Naczelnej Radzie Lekarskiej opinię dotyczącą sprawozdania
z wykonania budżetu Naczelnej Izby Lekarskiej;
5) przedstawia Krajowemu Zjazdowi Lekarzy opinię dotyczącą sprawozdań
Naczelnej Rady Lekarskiej z wykonania budżetu w okresie kadencji i
na tej podstawie składa wniosek w sprawie udzielenia absolutorium
Naczelnej Radzie Lekarskiej.
Art. 44.
Naczelny Sąd Lekarski dokonuje, spośród członków tego Sądu, wyboru
Przewodniczącego i jego zastępców. Co najmniej jeden z zastępców jest
lekarzem dentystą.
Naczelny Sąd Lekarski:
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, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 2 pkt 2, oraz protesty
przeciwko ważności głosowania wniosków o odwołanie;
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4) corocznie przedstawia Naczelnej Radzie Lekarskiej informację o swojej
działalności;
5) składa Krajowemu Zjazdowi Lekarzy kadencyjne sprawozdania z dzia
łalności.
1.

2.

Art. 45.
Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej:
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.
Zastępca Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej działa w
imieniu i na rzecz Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Art. 46.
Wyboru:
1) Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej,
2) Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępcy,
3) wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i członków Prezydium Naczelnej Rady
Lekarskiej,
4) Przewodniczącego Naczelnego Sądu Lekarskiego,
5) Przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej
– dokonuje się bezwzględną większością głosów.
1.

2.

Art. 47.
Krajowa Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów oraz informację
o uzyskaniu, zawieszeniu albo wygaśnięciu mandatu w formie obwieszczenia, które przekazuje do publikacji w Biuletynie Naczelnej Izby Lekarskiej
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Naczelnej Izby Lekarskiej.
Krajowa Komisja Wyborcza składa sprawozdanie kadencyjne Krajowemu
Zjazdowi Lekarzy.
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Miejsce obrad
Obrady Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Lekarzy w Warszawie odbywać się będą w hotelu Sheraton Warsaw Hotel, przy ulicy
Bolesława Prusa 2.
Dojazd do hotelu:

— z dworca Centralnego
– tramwaje nr 9, 24 w kierunku Gocławek (przystanek Muzeum Narodowe)
– tramwaj nr 25 w kierunku Wiatraczna (przystanek Muzeum Narodowe)
– tramwaj nr 7 w kierunku Kawęczyńska–Bazylika (przystanek Muzeum
Narodowe)
– autobus nr 507 w kierunku Gocław (przystanek Muzeum Narodowe)
– autobus nr 521 w kierunku Falenica (przystanek Muzeum Narodowe)
– autobus nocny nr N33 w kierunku Woronicza (przystanek Plac Trzech
Krzyży)
– autobus nocny nr N22 w kierunku Falenica (przystanek Muzeum
Narodowe)
— z dworca Zachodniego
– autobus nr 517 w kierunku Targówek (przystanek Muzeum Narodowe)
Z przystanku Muzeum Narodowe należy dojść pieszo ulicą Nowy Świat
do Placu Trzech Krzyży.
— z portu lotniczego im. F. Chopina
– autobus nr 175 w kierunku Pl. Piłsudskiego (przystanek DH Smyk)
Przed hotelem zatrzymują się także autobusy nr 108, 116, 118, 151, 166,
171, 180, 195, 222, 503 (przystanek Plac Trzech Krzyży)
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Zakwaterowanie uczestników
Zakwaterowanie delegatów oraz gości w hotelu Sheraton możliwe jest
od godziny 11:00 w dniu 24 lutego 2012 r. Zakwaterowanie dokonywane
będzie na podstawie listy delegatów na Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd
Lekarzy, sporządzonej przez Biuro Naczelnej Izby Lekarskiej na podstawie
informacji przekazanej Komisji Organizacyjnej Naczelnej Rady Lekarskiej
przez przewodniczących okręgowych komisji wyborczych oraz na podstawie
listy gości.
Wszyscy Delegaci, z wyjątkiem Delegatów mieszkających w Warszawie,
będą zakwaterowani w hotelu Sheraton mieszczącym się przy ul. Bolesława
Prusa 2 w Warszawie.
W recepcji hotelu wydzielone zostaną odrębne stanowiska do obsługi
Delegatów i Gości Zjazdu.

Rejestracja delegatów na Zjazd
Rejestracja Delegatów przewidziana jest od godziny 10:00 w dniu
24 lutego 2012 roku oraz od godziny 8:00 w dniu 25 lutego 2012 roku.
Czynności rejestracyjne będą dokonywane w stoiskach recepcyjnych Zjazdu
usytuowanych w części konferencyjnej hotelu Sheraton.
Podczas rejestracji w dniu 24 lutego 2012 roku każdy z Delegatów na
Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Lekarzy otrzyma:
1) mandat Delegata będący jednocześnie identyfikatorem,
2) terminal do głosowań jawnych (bardzo prosimy o zwrot terminala po
każdym dniu obrad),
3) materiały zjazdowe.
Uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą przesłanych Państwu pocztą
materiałów zjazdowych:
1) wydawnictwa obejmującego projekty uchwał Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Lekarzy,
2) niniejszego informatora zjazdowego, ponieważ nie jest przewidziane
rozdawanie na Zjeździe dodatkowych egzemplarzy.
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Otwarcie zjazdu
Przed uroczystym otwarciem Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu
Lekarzy 24 lutego 2012 r., o godz. 11.00 w Kościele pw. św. Aleksandra,
przy Placu Trzech Krzyży, zostanie odprawiona Msza Święta w intencji
środowiska lekarskiego.
Uroczyste otwarcie Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Lekarzy
z udziałem gości nastąpi 24 lutego 2012 roku o godzinie 14.00.

Obsługa Zjazdu
Stoiska recepcyjne w części konferencyjnej hotelu Sheraton (dla Delegatów podzielonych na grupy według nazwisk w kolejności alfabetycznej)
będą czynne w celu dokonywania rejestracji od 24 lutego 2012 roku od
godz. 10.00 do zakończenia Zjazdu.
W piątek 24 lutego 2012 roku w Biurze Naczelnej Izby Lekarskiej
(ul. Jana Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa) będzie pełniony dyżur
w godz. 9:00-16:00.

Goście
Gości Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Lekarzy uprzejmie
prosimy o powiadomienie o swoim przybyciu w specjalnie do tego
przygotowanych stoiskach recepcyjnych w hotelu Sheraton, oznakowanych
napisem „GOŚCIE". Nasi Goście otrzymają identyfikatory Gościa oraz
wszelką pomoc i informacje.
Goście Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Lekarzy będą mieli
przygotowane zakwaterowanie na koszt organizatorów Zjazdu. Wszyscy
Goście zaproszeni są przez organizatorów na śniadania, obiady i kolacje
w czasie trwania Zjazdu.
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Dziennikarze
Dziennikarze chcący obserwować i relacjonować przebieg Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Lekarzy proszeni są o dokonanie wcześniejszego
zgłoszenia Rzecznikowi Prasowemu Naczelnej Izby Lekarskiej w celu
otrzymania akredytacji. Akredytacja jest bezpłatna.
Dowodem akredytacji jest imienny, prasowy identyfikator zjazdowy,
wydawany w dniu Zjazdu w hotelu Sheraton przy stoisku oznakowanym
napisem: „MEDIA". Tam też będzie można otrzymać materiały prasowe.

Uczestnicy
Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Lekarzy
Uczestnikami Zjazdu są:
•

•
•

z głosem stanowiącym:

Delegaci na Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Lekarzy wybrani w trakcie
okręgowych zjazdów lekarzy,

z głosem doradczym:

Goście Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Lekarzy,

jako obserwatorzy:

Dziennikarze akredytowani przy Zjeździe.

Wybory uzupełniające
Podczas Zjazdu odbędą się wybory uzupełniające do Naczelnej Komisji
Rewizyjnej. W Foyer znajdować się będą stanowiska przeznaczone do
wydawania kart do głosowania oraz do oddawania głosów. Zarówno
wydawanie kart do głosowania jak i oddawanie głosów będzie możliwe po
okazaniu mandatu Delegata.
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Wyżywienie uczestników
Wszyscy Delegaci, Goście oraz członkowie obsługi Zjazdu otrzymają
śniadania, obiady i kolacje w dniach 24-25 lutego 2012 roku w restauracji
hotelu. Do korzystania z posiłków, a także do bezpłatnego korzystania
z punktów dystrybucji kawy, herbaty i napojów, uprawniają identyfikatory
uczestników, w związku z czym, prosi się uczestników o noszenie ich przy
sobie.

Zwrot kosztów podróży
Delegatom na Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Lekarzy uczestniczącym
w Zjeździe przysługiwać będzie zwrot kosztów podróży z tytułu dojazdu
i powrotu. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu I klasy pociągu
ekspresowego wraz z kosztami wymaganej rezerwacji miejsc.
Ponadto, na podstawie biletów, zwracane będą koszty dojazdu do
dworca PKP, jak również koszty podróży komunikacją miejską (autobus,
tramwaj) – jeśli delegat korzystał z tych rodzajów środków transportu.
Organizatorzy Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Lekarzy apelują
do wszystkich okręgowych izb lekarskich, aby zorganizowały dla swoich
delegatów zbiorowy przyjazd do Warszawy autokarami. Naczelna Izba
Lekarska pokrywa w pełni koszty tak zorganizowanej podróży na podstawie
przedłożonych faktur wraz z imiennym wykazem osób przewożonych.
Osobom korzystającym z tego typu dowozu nie przysługują indywidualne
wypłaty.
Wszelkie rozliczenia delegacji z tytułu zwrotu kosztów podróży na Zjazd
powinny być dokonywane w Okręgowej Izbie Lekarskiej, która następnie
obciąży Naczelną Izbę Lekarską stosowną notą.
Uczestnikom Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Lekarzy nie
przysługuje dieta samorządowa.
Biuro Zjazdu zapewnia zakwaterowanie wszystkim Delegatom
Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Lekarzy.
Liczba dostępnych miejsc parkingowych jest ograniczona.

